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OANCEA CRISTINA 
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OANEA OANA FLORENTINA 

ODOROAGĂ ANI GEORGIANA 

OFRIM MARIA FLOARE 

OLARIU MIHAELA 

OLARIU OANA 

OLARU FLORENTINA 

OLEA DANIELA CAMELIA 

OLINCA LIANA ADELA 

OLTEAN ADINA LAVINIA 

OLTEANU ALINA CRISTINA 

OLTEANU LARISA CLAUDIA 

OLTEANU MADALINA 

ONCESCU SILVIA 

ONDU OANA DANUSIA 

ONIȘOR ANDREA 

ONIȘOR RODICA 

ONOFREI IULIANA - ROXANA 

OPREA DIANA - MANUELA 

OPREA ELENA

OPREA ELENA 

OPREA ILEANA 

OPREA LAURA COSTINELA 

OPREA MIHAIL ADRIAN 

OPRESCU ELENA 

OPRISOR MIHAELA 

OPRIȚA-MÂNDRUȚ ALINA-MIHAELA 

ORBULESCU FIŢ PATRICIA VICTORIA 

ÖRDÖG ROZÁLIA-EDIT  

OROS MARIA LIDIA 

OSMAN CONSTANTA CARMEN 

OVIDIU DRAGOI 

PĂCURARIU CRINIȘOARA ADINA  

PĂDURARU RALUCA TEODORA 

PĂDUREANU NATALIA 

PÁLFI TÜNDE 

PALOS CLAUDIA DANIELA 

PANAIT MARIN 

PANAIT PETRONELA 

PANDURU ANCA-GIORGIANA 

PANDURU DANIEL 

PANDURU OVIDIU-DUMITRU 

PANOIU MARIA 
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PAUN ANA-MARIA 

PAUN STELUTA 

PĂUNE ANA- MARIA 
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PÎRCĂLABU ALINA 

PIRLOG MARIANA 

PIRNĂ ANCA MAGDALENA 

PÎRVU SIMINA 

PÎRVULESCU CRISTINA CONSTANTINA 

PISLARU CAMELIA 

PÎSLARU RAMONA NICOLETA 

PITIGOI ELVIRA LAVINIA 

PITKO ALEXANDRA-ELENA 

PITTMAN KATALIN 

PLACINTA EMILIA 

PLESCA STELUTA 

PLJOSKAR MANUELA 

PLOSCAR ANCA  

PLOSCAR COSMIN IOAN 

PLUGARU CRISTINA-ADINA 

PLUTĂ ELENA-MĂDĂLINA  

POAMĂ IONELA ALINA 

PODEANU ANA CLAUDIA 

POENAR LUCIA MONICA 

POLGAR MELINDA-EVA 
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POPA COSMIN 

POPA DANIELA 

POPA ELENA CRINA 

POPA ELENA 
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POPESCU CRISTINA-MONICA 
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POPESCU MARIA 

POPESCU MIHAELA 
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POPESCU VALENTINA MARIANA 
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PUHA IOAN-PAUL 
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PUPĂZĂ AURELIA 

PURCĂREA CRISTIANA-MIHAELA 

PURCEL CLAUDIU 

PURCEL CORNELIA 

PURDEA ANA 

PURDEA DIANA 

PURECE CLAUDIA-LIA 

PUSCASU MARIA 
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RABOLU ELIAN NARCIS 
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RADU ANA-MARIA 

RADU FLORICA 

RADU IULIA ANA 
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RĂDUCANU IULIANA 

RĂDULESCU MARGARETA 

RAFIROIU VIORICA 

RĂGET ANA-MARIA 

RAICU MARINA  

RALEA MIHAELA 

RALITA MARIA 

RALUCA VIVIANA IONESCU  

RAMONA TOPANA 

RARINCA ALINA 

RAŞCOVICI CLAUDIA MARIA 

RAȚĂ ELENA-DANIELA 

RAȚĂ ROMEO 

RAȚIU ANDREEA 

RĂVEANU MONICA 

REVITEA-SAIDAC NICOLETA 

RINDASU AURICA 

RISTOIU GEORGETA-ELENA 

RIȚIȘAN CĂLINA DOCHIA 

ROMAN ANDREEA 

ROMAN DOINIȚA 

ROMAN MELINDA 

ROMAN MIHAELA 

ROMAN RODICA 

ROMAN ROXANA ELENA  

ROȘCA MIHAELA 

ROȘCULESCU NATALIA-CĂTĂLINA 

ROSENAUER PETRONELA 

ROȘU CORINA-MARIA 

ROŞU LENUŢA 

ROSU LUCIA-CERASELA 

ROȘU NICOLETA DENISA 

ROȘU SILVIA-GEORGIANA 

ROSULESCU CECILIA 

ROTAR ADRIANA 

ROTAR ANA FLORICA 

ROTARIU CORINA DANIELA 

ROTARIU OANA MARIA 

ROTARU GRAȚIANA 

ROTARU MARIA CRISTINA 

ROTTER MIRELA 

ROXANA GEORGETA CREANGĂ 

RUGINĂ IONELA CORNELIA 

RUS ADRIANA  

RUSCANU ALINA  

RUSNACIUC CARMEN-SANDA 

RUSU FLORENTINA 

RUSU INGA 

SABĂU ADELA IOANA 

SABĂU SIMONA ZÎNA 

SĂCELEANU FĂNICA 

SACERDOTEANU GABRIELA 

ECATERINA 

SĂFTOIU ELENA 

SĂLNICEAN CRINA-VERONICA 

SAMBOR ANCA 

SÁNDOR RÉKA ESZTER 

ȘANDOR VERONICA 

SANDU ADRIANA 

SANDU CORNELIA 

SANDU ROXANA 

ȘĂRĂMĂT MARIA LUMINIȚA 

SARBU LILIANA 

SARCA ALINA 

SARCA-CRISAN RALUCA-DANA 

SARGHIE RALUCA  

SASU LAURA CRISTINA 

SAVA-NECULA DANA 

SĂVESCU DANIELA 

SAVIN LUMINITA 

SAVU CLAUDIA MIHAELA 

SAVU MARINELA 

SAVU MIHAELA-LOREDANA 

SĂVULESCU MINODORA 

ȘCHEAU DANIELA 

SCHINTEE CARMEN 

SCHINTEE GHEORGHE 

ȘCHIOPU IULIANA 

SCHREIBER ADRIANA VIORICA 

SCINTEIE ELEONORA 

SCOROȘANU CIPIANA CORALIA 

SCURTU NICOLETA 

SCUTAR MIHAELA ANGELICA 

SCUTELNICU CRISTINA ANGELICA 

SECAN EMILIA 

SECELEANU CARMEN 

SECHELI VERONICA 

SEGARCEANU GEORGETA 

SEICHEI IOANA MARIA 

SEMENESCU IONELIA ALINA 

ȘERBAN DANIELA SI PEIU DORU 

ȘERBAN ELENA  
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ȘERBAN GINA 

ȘERBAN SUZANA MĂDĂLINA 

ŞERBĂNESCU MĂDĂLINA ADELA 

SFIRCĂ MĂDĂLINA IONELA 

SICHITIU GEORGIANA 

SILAGHI DANA 

SILVĂȘAN PETRONELA 

SIMA OTILIA GEORGETA 

SIMEANU PETRA 

SIMINESCU PETRONELA 

SIMION GEORGIANA-ADINA 

SIMION MARIOARA 

SIMIONESCU MARINELA 

SIMONCA SIMONA 

ȘINCA IULIA-MARIANA 

SINCULEI LILIANA 

SINELA CIOCATE  

SÎNZIEANU RAMONA DANIELA 

SIPOS MARGIT KATALIN 

SIPOS RALUCA DOINA 

SÎRBU ANDA DORINA 

SÎRBU CRISTINA-MARIA 

SÎRBU DENISA 

SÎRBU GABRIELA-MONICA 

SIRBU MIHAELA 

SÎRCA IULIANA DANIELA 

SLAVU CATI 

SLAVU NICOLETA SI CONSTANTIN 

ALINA COSMINA 

SMARANDA VASILICA 

SMOCOT MIHAELA 

SOARE DANIELA 

SOARE MIHAELA 

SOCACI MIHAELA 

SOCACIU ALEXANDRA 

SOCEA MAGELONA 

SOCOLESCU SILVIA 

ȘOITUZU LUCIAN IONUȚ 

ȘOMCUTEAN GERALDINE 

SORICI ALINA 

ŞORODOC MARIA 

ȘORTAN MARIUS 

SOTIRESCU DANIELA 

ȘOVAN STELIAN 

SPATARU MARINELA 

SPERILA CARMEN-LAURA 

SPIRIDON LAURA ADELA GEORGIANA 

SPOREA SOFIA FLORINA 

STAICU ADRIANA 

STAICU FLORINA 

STAICU VERONICA BIANCA 

STAN ANA-MARIA 

STAN ARGENTINA-FLORENTINA 

STAN DIANA 

STAN GABRIELA  

STAN LIDIA 

STAN LIGIA 

STAN MARIA IOANA 

STAN MARIANA 

STAN SILVIA 

STANCA ECATERINA VERONICA 

STANCA LILIANA 

STANCIU ADINA FLORICA 

STANCIU ANA 

STANCIU CAMELIA 

STANCIU DANIELA 

STANCIU ELENA-BIANCA  

STANCIU MARIA 

STANCIU RAMONA ECATERINA 

STANCIUC STELUTA 

STANCU ANTONETA-ELENA 

STANCU PAULA LILIANA 

STANEAN LIANA OANA 

STĂNESCU NICOLETA-ALINA 

STĂNICĂ ALEXANDRA FLORINA  

STĂNICĂ CARMEN 

STĂNILĂ ANA-MARIA 

STĂNIMIR CARMEN-ALINA 

ȘTEFAN FLORICA 

ȘTEFAN GABRIELA 

STEFAN GEORGETA 

STEFAN MIHAELA CORINA 

STELA ADAM 

ȘTERGĂREL PAULA 

ȘTIRBU ANA-MARIA 

STIRBU ION 

STOIAN ANA-MARIA VALENTINA 

STOIAN LIANA 

STOIAN SIMONA 

STOICA GRETA 

STOICAN GEORGE BOGDAN 

STOICAN NARCISA 

STOICHESCU IRINA 

STREIAN DIANA 

STRINU DANIEL 

STRINU MIHAELA-CRISTINA 

STROE ELENA LOREDANA 

STROE ILONA 

STROE IRINA-GABRIELA 

STROE MARIANA 

STROE MIRELA 

STRUJAC CORINA 
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STURZ LILIANA CARMEN 

SUBȚIRE RAMONA 

ȘUCHEA ALEXANDRA 

SUCIU ADRIANA-ROXANA 

SUCIU CLAUDIA ADELA 

SUCIU MARIA-DOINA 

SUCIU OLIVIA FLORENTINA 

SULAR EUGENIA 

SULAREA IRINA 

SULEA ANA 

SURUGIU PAULINA ADINA 

ȘUȘU SANDA 

ȘUT ADRIANA-OTILIA 

ȘUTELCĂ ȘTEFANIA NADIA 

SZABA ALINA - TEODORA 

SZABO ANDREEA MARIA 

TĂBĂCELEA MIHAELA 

TĂBÎRCA VICTORIŢA GEANINA 

TACHE DORINA-ALEXANDRA 

TĂLAU ALINA MARIA 

TĂLPEANU RAMONA FELICIA 

TAMISI MIRELA-MARIA 

TANASA RENATA AMALIA 

TĂNASE DANIELA MARIA 

TĂNASE PETRU-DAN 

TĂNASE RODICA 

TĂNASE VALENTINA 

TANASOIU DANIELA 

TANC ANCA-FLORINA 

ȚĂRAN ALINA FLORENTINA 

ȚĂRAN MIHAELA 

ȚĂRAN OVIDIU TEODOR 

TARUCA ROXANA-MARIA 

TELE LAVINIA FLORINA 

TENEA EUGEN 

TEPES ADRIANA IOANA 

TERECHE-BĂRBULEANUANA-MARIA 

TEUTIŞAN TEODORA ROXANA 

TIFRAC MARIA 

ȚIGAN ADRIANA GINA 

TÎLMACIU IOANA- GEORGIANA 

TINCA IONELA 

TINEI LIGIA 

TIPI IZABELLA 

ȚIPLEA LAVINIA ȘTEFANIA 

TÎRBAN MARIA-LIDIA 

TÎRLEA ANA 

TITIENI VICTORIA 

TIUTIN RODICA 

TOADER CARMEN 

TOADER COSMINA 

TOCMELEA CORINA AURELIA 

TODORAN MARIA 

TOFAN CRISTINA ELENA 

ȚOGOE PETRA 

TOKES EMILIA EMANUELA 

TOLAN ALICE 

TOMA CONSTANTINA CRISTINA 

TOMA MIHAELA 

TOMA OLIVIA 

TOMA REBECA GABRIELA 

TOMESCU OANA ELIZA 

TOMESCU RAMONA MARIETA 

TOMICI MIHAELA CORINA 

TOMOESCU PAULA LOREDANA 

TOMULESCU FLORENTINA CORNELIA 

TOMUS MARCELA CLAUDIA 

TONCU MARICELA-CERASELA 

TOPALA MONICA 

TOPÂRCEANU LUCIA 

TÖRÖK ENIKŐ ANDREA 

TOTH BIANCA FIRUTA 

TOTH IMOLA ERZSEBET 

TOTOLEA ANCA VASILICA 

TRANCĂ MARIA-CRISTINA 

TRANDAFIR SILVIA GEORGIANA 

TRANECI DANIELA 

TRĂNIȘAN MIREL 

TRESTIANU VIORICA 

TRIFU ADRIANA 

TROFIN ANIȘOARA ADINA 

TROFIN-RADOVICI LENUTA SI 

LAZARICA RAMONA 

TROHONEL MĂDĂLIN GHEORGHE 

LUCIAN 

TRUFANDA IULIANA-PAULA 

TUCULIA FLORICA 

TUDOR CLAUDIA-GINA 

TUDOR EUGENIA-LAURA 

TUDOR LIVIA CONSTANŢA 

TUDOR VASILICA 

TUDORACHE MARIOARA 

TUDORI VASILICA 

TUDOSE FLORINELA 

TUDOSE SERGIU CONSTANTIN 

TURBACEANU DANA SIMONA 

ŢURCANU-SAMARA CARMEN 

TURC-GAL ANAMARIA 

UDRIȘTIOIU ALINA 

UNGUR LILIANA 

UNGUR MARIANA SORINA 

UNGURĂȘAN CORNELIA VIORICA 
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UNGUREANU ADINA 

UNGUREANU LIDIA-LĂCRIMIOARA 

UNGUREANU LUMINIȚA 

UNTARU GEORGETA 

URDEA MIHAELA 

URDEȘ JENICA 

URDES MIHAELA-MARIA 

URICIUC CAMELIA-NICOLETA 

URIEȘU EUGENIA MIHAELA 

URSACHE ANGELICA 

URSACHE GABRIELA 

URSARU ALINA ELENA 

URSICĂ FĂNICA 

URSU NICOLETA- MIOARA 

URUCU RODICA 

URZICEANU ANDRA CRISTINA 

UTA ANDREEA DENISA  

UZUM CRISTINA-IONELA 

VĂDUVA ADELA 

VADUVA ANA GEORGIANA 

VĂDUVA IOANA ALEXANDRA 

VADUVA LUIZA ADELA 

VADUVA NATALIA 

VĂDUVA VIORELIA 

VAIPAN RALUCA 

VĂLEANU VALENTINA 

VALENTINA MATEI 

VALI-FLORENTINA FILATOV 

VANAU RAMONA ELENA 

VANCEA FLORINA TEODORA 

VÂNEAȚĂ LUXIȚA GABRIELA 

VASILE ANA- MARIA 

VASILE ELENA AMALASUNDA 

VASILE MARIANA 

VASILE MIHAELA IOLANDA 

VASILE RALUCA LILIANA 

VASILESCU ANDREEA 

VATAVU LIDIA 

VECLIUC MIHAI-GABRIEL 

VELEA ADRIANA 

VELICESCU DANIELA 

VELIȘCA ILEANA 

VENETICU FLORENTINA 

VERDEȘ NICOLETA 

VESA ANI ELISABET  

VESA DIANA NICOLETA 

VESA RODICA 

VEZUREANU LENUTA 

VICIU DANIELA 

GEORGETA NAGY
LORENA TOPCSOV 

VIDA DANIELA 

VIDICAN RAMONA 

VIERU DIANA MANUELA 

VÎLCAN N. MIHAELA 

NAGY MONICA 

VILCEA MARINELA 

VÎLCEANU ALEXANDRA 

VILCEANU CRISTIAN 

VÎLCEANU MARIA COSMINA 

VÎLCU-PUCHIU CORINA-ANDREEA 

VIOLETA PĂȘCUȚI 

VIRLAN OANA-ELENA 

VITA ALINA 

VITÁLYOS ȘTEFAN 

VLAD CODRUTA 

VLAD GABRIELA 

VLAD IRINA ADELA 

VLAD RODICA DANIELA 

VLADAN MARIA 

VLADESCU IONELA MARIANA 

VLADU MIHAELA 

VLĂDUTESCU GEORGETA 

VLAICU JIPU IOANA SMARANDA 

VLĂSCEANU NICOLETA ALINA 

VOCHIȚU CARMEN 

VODĂ MARIA RALUCA 

VOICU GABI DOINA 

VOINA OANA 

VRANAU MARIA 

VUG ADELA-ELEONORA 

VUIA IONELA MARINELA 

VULPES IOANA 

VUȚĂ ALINA 

ZABAVA OANA-GEORGIANA 

ZĂBRĂUȚANU IONELA 

ZAHARIA ANA-MIHAELA 

ZAHIU ALINA 

ZAMFIR GEORGICA SI DUMITRASCU 

ANDREEA 

ZAMFIR OANA-RAMONA 

ZBANȚ RĂDIȚA ANTOANELA 

ZEICANU LĂCRĂMIOARA 

ZESTREANU DANIELA 

ZESTREANU MIHAELA 

ZISSULESCU IANCULESCU ENACHE 

IOANA CRISTINA 

ZOTA ADINA 

CARALIU AUREL
GEORGESCU MARILENA CAMELIA
VLAD MARINELA
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Voi astăzi, noi maine! 

Prof. Oancea Cristina 

Nu învăţăm pentru şcoală ci pentru viaţă! 

Imaginea şcolii unde îţi desfăşori activitatea este defapt imaginea ta din oglindă.Atât în mediul 

online cât şi în viaţa de zi cu zi, dascălul este şi rămâne călăuza destinului, omul ce aduce starea de 

bine, de bucurie , de firesc şi care transformă necunoscutul în cunoştere, pricepere, deprindere. 

Trăim sub umbrela informaţiei, pe repede înainte,iar schimbarea este una din provocările 

majore ale vieţii de zi cu zi. Dascălul trebuie să înveţe din mers, fără a se opri ,, never stop learning 

teacher,, . 

Mai nou , el trebuie să înveţe să devină rezilient, să asculte activ, să fie selectiv cu informaţia 

mai ales că această informaţie se perimează rapid, apar noi informaţii iar elevii trebuie să fie  învăţaţi 

să-şi selecteze şi gestioneze corect aceste informaţii. 

Realitatea virtuală este locul unde informaţia poate fi accesată rapid , fiind la un click distanţă 

de noi.Asta nu înseamnă că reperele educaţiei din viata reală vor deveni peste noapte desuete sau 

inexistente.Vorbim aici de : bun simţ, sârguinţă, onestitate,respect, merit.Totul se reflectă în actul 

didactic indiferent de mediul (real sau virtual) în care se desfăşoară. 

Copiii sunt la fel în ambele realităţi, în ambele dimensiuni,curioşi,nerăbdători, 

zgomotoşi,dornici de afirmare sau nu.Prin urmare, dascălul rămâne modelul consacrat ce produce 

ecouri în memoria cognitivă şi emoţională a copilului. Lucrez cu elevi cu cerinţe educative speciale 

de aproape 28 de ani şi fiecare zi este o nouă provocare,iar situaţia actuală a fost resimţită foarte 

puternic de către aceştia datorită dispariţiei liantului dintre dascăl şi elevii lui şi anume interacţiunea 

fizică, jocul fizic, exerciţiul de ludoterapie, de recuperare, adică acel univers magic şi frenetic al 

simţurilor,al culorilor palpabile, uimirea în faţa unei frunze sau bucuria reuşitei unei sarcini de lucru. 

Am fost nevoiţi să ne regăsim în mediul virtual dată fiind avalanşa de neprevăzut ce a reuşit să 

destabilizeze ritmul firesc al vieţii de zi cu zi. Prin urmare am început să parcurgem împreună un 

urcuş aş  zice eu având ca punct de plecare platforma Adservio, oprindu-ne de multe ori să admirăm 

privelistea de ce-uri sau de aha-uri, folosind anumite aplicaţii, învăţând ce înseamnă a interacţiona cu 

noţiuni din lumea virtuală,autoevaluarea şi lucrul în echipă,căutarea şi accesarea de informaţii şi chiar 

modalităţi de predare ei intre ei., folosind elemente surpriză de genul ghicitori, proverbe etc. 

Chiar dacă vorbim despre lucrul cu copii cu ces , asta nu înseamnă că ei, nu reusesc să se 

adapteze la mediul online, dimpotrivă chiar am constatat cu mare drag un real progres, la un elev cu 

probleme auditive şi implicit cu tulburări de limbaj. 

Dat fiind faptul că fiecare sală de clasă, respectiv cabinet, dispune de logistica necesară 

desfăşurăriiunor activitaţi în mediul online, imaginea Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Ramnicu 

Sărat se ridică la adevărata valoare, adică o şcoală deschisă, flexibilă ce pune accent pe ceea ce pot 

elevii ei şi nu pe ceea ce nu pot. 

Pentru dascălii psihopedagogi, calitatea rezultatelor nu înseamnă un conţinut acumulat în timp 

ci competenţe concrete, adică ce stiu să facă aceşti copii cu ceea ce au învăţat. 

Oferta şcolii noastre se promoveaza prin însuşi calitatea actului educativ iar acest lucru se vede 

în timp., aşa numita „ privire în viitor”!. 
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Însă cum frumuseţea şade în ochii privitorului, ea poate fi văzută într-o lumină mai mult sau 

mai puţin puternică, în funcţie de viziunea şi perceptia privitorului.Cu alte cuvinte, toate eforturile 

depuse în vremuri de incertitudine se concretizează acum, iar rezultatele se vor vedea mâine. 

Cadrele didactice  şi-au îmbunătăţit calitatea profesională şi în modulul IT, chiar dacă acest 

domeniu era străin sau nu foarte confortabil, astfel încât desfăşurarea activităţilor să devină cât mai 

atractive încercând astfel  să stimuleze şi creativitatea elevilor, iar roadele acestor eforturi se vor 

vedea într-un viitor nu foarte îndepărtat al acestor „noi” în acel „mâine”!.Trebuie să recunoaştem că 

online-ul a transformat criza în oportunitate şi atâta timp cât punem tact, echilibru, imaginaţie în 

spatele tehnologiei, ne putem învăţa unii pe alţii să rămânem umani. 

Pentru anul şcolar 2021-2022 am introdus în oferta şcolară,spre a fi promovată, toată logistica 

necesără desfăşurării unor activităţi exclusiv în mediul online, activităţi la care pot lua parte şi părinţii 

alături de copiii lor. Astfel imaginea şcolii noastre  să se poata oglindi atât în mediul online cât si in 

realitatea concretă. 
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Avantajele și dezavantajele învățării online 

 

 

Școala Gimnazială ,,Ion Creangă’’, Tălpigi 

prof. Oancea Dorina 
 

 

Unul dintre termenii cei mai des utilizați în pandemie este termenul „nou normal”. Noul 

normal în educație este utilizarea sporită a instrumentelor de învățare online. Pandemia COVID-19 a 

declanșat noi modalități de învățare. În întreaga lume, instituțiile de învățământ caută platforme de 

învățare online pentru a continua procesul de educare a studenților. Noul normal acum este un concept 

transformat al educației, învățarea online fiind la baza acestei transformări.  

La fel ca în majoritatea metodelor de predare, învățarea online are, de asemenea, propriul său 

set de aspecte pozitive și negative.  

Avantajele învățării online 

1. Eficiență 

Învățarea online oferă profesorilor un mod eficient de a oferi lecții elevilor. Învățarea online are 

o serie de instrumente, cum ar fi videoclipuri, PDF-uri, podcast-uri, iar profesorii pot folosi toate 

aceste instrumente ca parte a planurilor lor de lecție. Prin extinderea planului de lecție dincolo de 

manualele tradiționale pentru a include resurse online, profesorii pot deveni educatori mai eficienți. 

2. Accesibilitatea timpului și locului 

Un alt avantaj al educației online este că permite studenților să participe la cursuri din orice 

locație la alegere. De asemenea, permite școlilor să ajungă la o rețea mai extinsă de elevi, în loc să 

fie restricționată de granițele geografice. În plus, prelegerile online pot fi înregistrate, arhivate și 

partajate pentru referințe viitoare. Acest lucru permite elevilor să acceseze materialul de învățare într-

un moment de confort. 

3. Accesibilitate 

Un alt avantaj al învățării online este costurile financiare reduse. Educația online este mult mai 

accesibilă în comparație cu învățarea fizică. Acest lucru se datorează faptului că învățarea online 

elimină punctele de cost ale transportului studenților, mesele studenților și, cel mai important, 

imobiliarul. În plus, toate materialele de curs sau de studiu sunt disponibile online, creând astfel un 

mediu de învățare fără hârtie, care este mai accesibil, fiind în același timp benefic și pentru mediu. 

4. Se potrivește cu o varietate de stiluri de învățare 

Fiecare elev are un stil de învățare diferit. Unii sunt elevi vizuali, în timp ce unii preferă să 

învețe prin audio. În mod similar, unii elevi prosperă în sala de clasă, iar alții sunt cursanți solo care 

se distrag de grupurile mari. 

 

Dezavantajele învățării online 

1. Incapacitatea de a te concentra asupra ecranelor 

Pentru mulți elevi, una dintre cele mai mari provocări ale învățării online este lupta cu 

concentrarea pe ecran pentru perioade lungi de timp. Odată cu învățarea online, există, de asemenea, 

o șansă mai mare ca elevii să fie distrasi cu ușurință de social media sau de alte site-uri. Prin urmare, 

este imperativ ca profesorii să își păstreze cursurile online clare, atractive și interactive pentru a ajuta 

elevii să se concentreze asupra lecției. 

2. Probleme tehnologice 

O altă provocare cheie a cursurilor online este conectivitatea la internet. Fără o conexiune de 

internet consistentă pentru elevi sau profesori, poate exista o lipsă de continuitate în învățare pentru 

copil. Acest lucru este în detrimentul procesului de educație. 

3. Simțul izolației 
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Elevii pot învăța multe din a fi în compania colegilor lor. Cu toate acestea, într-o clasă online, 

există interacțiuni fizice minime între elevi și profesori. Acest lucru duce adesea la un sentiment de 

izolare pentru elevi. În această situație, este imperativ ca școala să permită alte forme de comunicare 

între elevi, colegi și profesori. Aceasta poate include mesaje online, e-mailuri și conferințe video care 

vor permite interacțiunea față în față și vor reduce sentimentul de izolare. 

4. Pregătirea profesorilor 

Învățarea online necesită ca profesorii să aibă o înțelegere de bază despre utilizarea formelor 

digitale de învățare. Cu toate acestea, nu este întotdeauna cazul. Foarte des, profesorii au o înțelegere 

de bază a tehnologiei. Uneori, nici măcar nu au resursele și instrumentele necesare pentru a desfășura 

cursuri online. 

Pentru a combate acest lucru, este important ca școlile să investească în formarea profesorilor 

cu cele mai recente actualizări de tehnologie, astfel încât aceștia să își poată desfășura cursurile online 

fără probleme. 

5. Gestionați durata statului în fața ecranului 

Mulți părinți sunt îngrijorați de pericolele pentru sănătate ale copiilor care petrec atât de multe 

ore privind un ecran. Această creștere a timpului de stat în fața ecranului este una dintre cele mai mari 

preocupări și dezavantaje ale învățării online. Uneori, elevii dezvoltă, de asemenea, o postură proastă 

și alte probleme fizice din cauza stării încovoiate în fața unui ecran. 

O soluție bună la acest lucru ar fi să oferiți elevilor o mulțime de pauze pentru a-și reîmprospăta 

mintea și corpul. 
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ȘCOALA ONLINE – O MARE PROVOCARE 

 

Autor: prof. înv. primar, Oanea Oana Florentina 

Școala Gimnazială „Elena Cuza”, Iași 
 

 

 

Pandemia provocată de virusul COVID 19 a provocat nenumărate schimbări în viața de zi cu zi 

a populației din întreaga lume. A fost un șoc major atât pentru economia europeană, cât și pentru cea 

mondială. Din păcate, cea mai grea lovitură determinată de virus, a primit-o învățământul. 

Începând din luna martie a anului 2020, învățământul românesc a trebuit să facă față unei mari 

provocări, școala fiind nevoită să se adapteze noii realități. Cadrele didactice au fost puse în situația 

de a experimenta o altă formulă de predare-evaluare, iar elevii au trecut din bănci în mediul online. 

Sistemul educațional din România nu a fost pregătit pentru o abordare online, însă, în contextul 

actual, acestă formă de organizare a fost singura posibilitate responsabilă de a ține elevii în legătură 

cu noțiunile ce trebuiau însușite. Țara noastră a fost nevoită, prin diferite mijloace, să-și accelereze 

investițiile în digitalizarea educației, dar și în pregătirea profesorilor. 

Trecerea de la învățământul tradițional la învățământul la distanță s-a făcut destul de brusc și 

au fost identificate anumite particularități, în comparație cu învățământul organizat în școală. 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. Toți 

actorii educaționali și-au îmbunătățit substanțial abilitățile digitale, ceea ce a provocat o schimbare 

calitativă a relației profesor-elev, dar și școală-familie. De asemenea, au fost autodidacți, au învățat 

din propria experință, dar și din experiența celorlalți. 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 și la promovarea unei culturi a încrederii și a stării de bine. 

Pe tot parcursul acestei perioade anevoioase, cadrele didactice au căutat să se adapteze mediului 

școlar modern. Din dorința de a evolua, de a transmite elevilor conținut informațional nou, profesorii 

au optat să participe la programe de formare profesională, să se documenteze, să se înscrie la discuții 

pe teme de interes școlar pe diferite forumuri, să acceseze materiale găsite pe diferite site-uri 

educaționale, să creeze teste online, planuri remediale care să le ușureze munca didactică. Au fost 

deschiși și dispuși la tot ce presupune inovație în educație pentru a transmite elevilor cunoștințele, 

pentru ca aceștia să facă față pe viitor testelor de evaluare, dar și mediului lucrativ când vor urma o 

carieră. 

Chiar dacă începutul a fost extrem de greu pentru oricare dintre cei implicați în educație, prin 

dialoguri, dezbateri și conversații în contexte date, prin proiecte de grup sau sub forma unor prezentări 

Power Point, am reușit să le formez  elevilor o gândire logică și organizată, foarte necesară în 

dezvoltarea competențelor sociale, matematice și digitale. Proiectele realizate în online, i-au ajutat 

să-și dezvolte aptitudini și competențe, i-a învățat să lucreze cooperant și flexibil, le-a stimulat 

imaginația și creativitatea.  

Generațiile actuale de elevi sunt mult mai dezinvolte și mai independente în gândire față de 

generațiile anterioare. În zilele noastre copiii au personalități bine conturate, puternice, folosesc 

resursele digitale de la o vârstă mică. De aceea, noi, profesorii, trebuie să le creăm un mediu de 

învățare stimulativ, bazat pe dezvoltarea unor compentențe, abilități și atitudini care să țină cont de 

interesele lor, realizând o predare centrată pe necesitățile de învățare ale acestora, contribuind la 

progresul lor educațional. Folosirea Internetului, a resurselor online, a bibliotecilor online, a 

comunicării online 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. 
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Ca oricare dintre colegi, am încercat, și sper că am reușit, să fiu cât mai aproape de elevii mei. 

Am început stângaci pe platforma Zoom, pe care lucram destul de anevoios, cu multe întreruperi și 

cu timp limitat de lucru. Apoi, platforma Adservio ne-a adus alte bătăi de cap și alte seturi de întrebări 

și nelămuriri. Cu toate acestea, încet-încet, i-am deslușit tainele și ni s-a părut mult mai avantajoasă 

decât cea anterioară. Am încercat și Google Classroom, care, din punctul meu de vedere, a funcționat 

cel mai bine, o platformă complexă cu multe instrumente utile în facilitarea predării și a evaluării în 

mediul online. Chiar dacă am postat lecții, teme, teste pe aceste platforme educaționale, am dialogat 

pe Zoom sau Google Meet, zâmbetul larg de pe chipul elevilor când ne-am revăzut, la școală sau pe 

stradă, a arătat cât ne-am lipsit unii altora. Am avut astfel prilejul să experimentăm, pe parcursul unui 

an școlar, pe lângă învățământul tradițional și varianta e-learning.  

Lecțiile online sunt un instrument de învățare nou pentru majoritatea elevilor, pofesorilor 

părinților. Deocamdată nu pot fi trase 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 

viitorului. 

Nu am fost scutită în această perioadă nici de piedici care au fost impedimente serioase pentru 

învățare: dificultăți tehnice – conectare complicată pe platforme, restricții de acces, limitări de 

browser, instalări de programe suplimentare, lipsa obișnuinței de a învăța cu ajutorul noilor 

tehnologii, nivelul insuficient al competențelor digitale, lipsa unui computer/ tabletă/ telefon smart, 

lipsa unui program bine structurat, determinând sincope în învățare, lipsa controlului și monitorizării 

constante a activității lor, acces limitat la Internet, lipsa suportului/ lipsa de interes/ interdicții din 

partea adulților. Cu toate acestea, am reușit să ne realizăm obiectivele propuse.  

Ceea ce se poate afirma cu siguranță, este faptul că atât elevii, cât și cadrele didactice și-au 

îmbunătățit abilitățile digitale. Deși a început ca o necesitatea, școala online s-a dovedit a fi un progres 

în multe aspecte. Școala asigură contextul pentru sprijin socio-educațional pentru toți copiii, în funcție 

de nevoile lor, devenind un mediu incluziv și care susține egalitatea de șanse. 

Desfășurarea cursurilor în mediul online a fost o provocare și un bun prilej de a mă reinventa, 

de a mă testa și de a-mi depăși limitele. În același timp, educația online nu poate constitui un scop în 

sine, pentru lumea românească, ci ea trebuie să fie un mijloc eficient de a completa și de a suplini în 

cazuri speciale, educația directă din sălile de clasă, laboratoare, amfiteatre. 
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Școala în mediul online 

 

Prof. înv. preșcolar ODOROAGĂ ANI GEORGIANA                                                       

G. P. P. Sf. NICOLAE, CÂMPULUNG, ARGEȘ 

 

Mediul online este foarte generos în termeni de propuneri, iar cei mici pot să dea curs cu 

ușurință tendinței lor naturale de explorare, ajungând să întâlnească spații sau activități online foarte 

atractive.  

Copiii sunt, în mod natural, deschiși, curioși și mărturisesc că, pe Internet, se simt foarte des 

liberi și în control pentru propriile decizii, pot învăța într-un mod interactiv aproape orice și acest 

lucru le hrănește încrederea în sine. Prin diversele activități specifice care presupun o evaluare, prin 

scor sau prin conectarea cu alte persoane, ei pot să își măsoare competența, propriul progres, primesc 

feedback individual rapid, se pot exprima și adesea se simt „ei înșiși”. Multe din spațiile online te 

invită la reflecție și din acest loc, copiii ajung să se înțeleagă mai bine pe ei înșiși. 

Componenta socială a Internetului este cea mai des menționată de către copii și tineri ca fiind 

importantă pentru ei. Nevoia de conectare cu persoane care împărtășesc aceeași experiență,aceleași 

interese, pasiuni sau curiozități, este o nevoie profund umană și se accentuează în pragul adolescenței. 

În plus, unii dintre tineri aleg jocuri și activități complexe care le stimulează elemente mai înalte 

ale potențialului uman, precum gândirea critică și cea strategică, creativitatea, exprimarea 

personalizată acordată la context, adaptarea și spontaneitatea pentru a putea lua decizii rapide. 

Să nu uităm și aspectul neurologic care întreține plăcerea și nevoia intrinsecă de a aparține unei 

comunități, elemente care își găsesc rezolvarea rapidă în online. În centrul creierului se află structuri 

cerebrale conectate printr-o rețea neuronală complexă care formează „sistemul de recompensă”. 

Activitățile care stimulează această rețea neuronală sunt asociate cu sentimente de bine, satisfacție, 

plăcere, confort, sentimente care au fost denumite recompense și care determină o întărire pozitivă a 

acestor activități. Parte a „sistemului de recompensă” este și sistemul limbic,care se dezvoltă și se 

maturizează cel mai rapid în anii adolescenței și din acest motiv crește vulnerabilitatea acestora de a 

da curs activităților care provoacă plăcere. 

Pe lângă această paletă largă de opțiuni care aduc satisfacție, se încurajează colaborarea online 

cu alți membrii ai comunității. Desigur, în interacțiunile tinerilor, inevitabil, vor intra tatonări, ciocniri 

și conflicte și aceasta este o oportunitate permanentă de creștere dacă este hrănită capacitatea lor de 

a rămâne conectați în relații și de a trece, împreună cu celălalt, prin diverse situații tensionate și a găsi 

rezoluții pentru conflictul apărut. 

Este admirabil că nevoile de contribuție, de a crea conținut original și de a fi valorizați de ceilalți 

pentru unicitatea lor, sunt din ce în ce mai vizibile pentru tânăra generație. 

Desigur, toate aceste aspecte sunt mai degrabă benefice și reprezintă oportunități aduse de era 

digitală și, pentru mulți copii și tineri, abilitățile deprinse în online se transpun în viața de zi cu zi, 

mai ales atunci când au lângă ei un adult care să îi încurajeze și să îi stimuleze să facă acest lucru. 

În altă ordine de idei, copiii pot fi expuși la diverse pericole în încercarea lor de a cunoaște 

lumea, iar explorarea și relaționarea în mediul online, un spațiu public și nereglementat, nu 

este o excepție. Folosit în exces sau fără îndrumarea unui adult care are viziunea de ansamblu, 

copilul are multe șanse să ajungă în situații neplăcute pe Internet și să nu știe cum să reacționeze, 
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riscând să devină dependent de tehnologie.Atenția este moneda de schimb în era digitală. Voința este 

adesea tulburată din cauza creării unei culturi care pune mare accent pe dorințe și fantezii care nu 

răspund unor nevoi reale. În lipsa unor informații pertinente despre eforturile companiilor și ale presei 

de a atrage profit și rating, atât adulții, cât și copiii, pot să cadă cu ușurință în capcana dependenței de 

Internet.  

Reclamele agresive ale companiilor, personalizate în funcție de profilul și istoricul fiecărui 

utilizator și viețile cosmetizate din postările online ale altor persoane, stimulează lipsa de siguranță și 

încredere în sine, sentimentul de inadecvare, frică, vină și rușine, plasând fericirea oamenilor undeva 

în viitor sau în afara propriei persoane.  

Aceste mesaje venite din atât de multe părți determină chiar și adulții să se îndepărteze de 

puterea lor personală și să se autolimiteze. În acest caz, este facil să ne dăm seama că aceste 

componente au un efect similar și chiar mai accelerat asupra copiilor, dată fiind lipsa lor de experiență 

de viață pentru a putea discerne între ce le este util pentru un scop mai mare și ce doar „le face timpul 

să treacă”. 

În ceea ce privește timpul petrecut online, dintre recomandările membrilor Academiei 

Americanede Pediatrie (www.aap.org) – o organizație care reunește peste 66.000 de medici și 

specialist dedicați sănătății, siguranței și stării de bine a copiilor, adolescenților și tinerilor – amintim: 

• 0-2 ani: copilul să nu aibă contact direct cu tehnologia; 

• 2-5 ani: pot fi introduse dispozitivele interactive pentru maximum o oră pe zi, cu pauze mari 

între sesiuni. 

În această etapă este esențial să selectați cu mare discernământ conținutul, să fie adaptat etapei 

de dezvoltare la care se află copilul și să discutați cu el despre ce vede și cum se corelează cu viața 

de zi cu zi. 

• Peste 6 ani: este esențial să stabiliți împreună cu copilul reguli consecvente cu privire la timpul 

petrecut online și la folosirea dispozitivelor. 

Asigurați-vă că Internetul sau jocurile nu înlocuiesc timpul de somn, de joacă cu prieteni ori cel 

pentru activități fizice dinamice și alte comportamente sănătoase. Stabiliți momente dedicate în care 

puteți vorbi despre tehnologie și spații în care dispozitivele nu sunt permise – la masă, în dormitor 

seara la culcare. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

Timpul petrecut online și joaca în era digitală,G. Roșculeț, 2020 
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Importanța activităților educative realizate în online                                                     

pentru promovarea imaginii școlii 

 

 

Prof. înv. primar Ofrim Maria Floare                                                                             

Școala Gimnazială ,,Liviu Rebreanu” Dragomirești - Maramureș 

 

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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Imaginea școlii în epoca digitală 

 

Prof. Mihaela Olariu                                                                                                        

Colegiul Național ,,Ștefan cel Mare’’ Târgu - Neamț 

 

 

Trăim într-o societate în care imaginea proprie în raport cu ceilalți reprezintă un punct de 

referință, un scop în sine. Astăzi, mai mult ca oricând, se accentuează aparența, în detrimentul esenței. 

Au apărut concepte precum ,,consilier de imagine’’, sau ,,responsabil cu imaginea unui proiect’’. De 

la individ la o instituție, de la microsocial la macrosocial, se urmărește crearea unei imagini ce trebuie 

promovată. Se construiește un  portret, sau un ,,profil’’ într-un cont, pe rețele de socializare. E practic 

aproape imposibil ca o instituție să nu aibă o pagină Facebook sau pe altă rețea, să nu dețină un site 

actualizat, să nu se prezinte în fața comunității și la nivel național, dacă nu internațional. 

Conceptul de promovare a imaginii a devenit unul intrinsec și în viața școlii din secolul XXI, 

inspirat din domeniul economic, concurențial, unde ar trebui să câștige cel mai bun/competent. Nu 

este de mirare că orice școală are o pagină de Facebook alături de site-ul obișnuit, unde se fac anunțuri 

de interes pentru comunitate: elevi, părinți, cadre didactice, se prezintă realizările la concursuri și 

olimpiade, se surprind imagini și videoclipuri din timpul activităților extrașcolare foarte iubite de 

copii.  

Promovarea unei instituții școlare devine astăzi o necesitate, căci elevii și părinții au devenit 

mai exigenți, caută eficiență, responsabilitate, seriozitate, în funcție de aspirațiile personale, de 

cerințele pe piața muncii, la nivel local și nu doar. În acest sens, este firesc ca un liceu teoretic, un 

colegiu național  să-și facă cunoscute realizările la olimpiade județene sau naționale/concursuri, prin 

postarea numelor elevilor și profesorilor care au obținut premii la aceste etape. De exemplu, premiile 

obținute la anumite discipline umaniste sau la științe sociale, vor fi un bun semnal pentru încurajarea 

elevilor de clasa a VIII-a din bazinele demografice aferente orașului Târgu-Neamț să se îndrepte spre 

profilul uman, specializarea filogie sau spre științe sociale.  

Tot astfel, activitățile extrașcolare precum realizarea de spectacole, de drumeții, acțiuni 

caritabile susținute de elevi coordonați de profesori sunt o carte de vizită în ce privește educația 

artistică și aceea afectiv-emoțională. Poate că realizarea unei expoziții de pictură și organizarea unui 

concurs de caligrafie să fie  motivații pentru un elev sensibil, creativ, care nu-și poate permite 

financiar să urmeze un liceu de artă mai departe de localitatea de domiciliu, să rămână, totuși, la un 

liceu care încurajează  suficient de mult și educația artistică, în ciuda faptului că nu este o instituție 

de profil. 

Evident, odată cu promovarea imaginii unei instituții de învățământ apar și alte probleme: 

necesitatea ca părinții să fie de acord cu publicarea de fotografii, a unui  filmat,  sau text multimodal, 

apoi verificarea autenticității și calității materialelor publicate. Școala nu trebuie să considere copilul 

un simplu ,,user’’, ci un subiect față de care are responsabilități sociale. Datele  personale ale copiilor 

nu pot fi făcute publice în orice condiții, doar pentru a se promova imaginea școlii. Pot fi evenimente, 

într-o școală, cu impact internațional, ca în cazul proiectelor din cadrul programului Erasmus+. În 

asemenea situație, fotografiile apărute în presa locală și în cea de unde vin oaspeții, filmările apărute 

pe un post de televiziune locală trebuie difuzate după ce s-a cerut consimțământul părinților. Familia 

trebuie să fie anunțată de conducerea școlii cu ce scop urmează să fie publicate imagini ale copiilor, 

din cadrul activităților sub patronajul instituției. Chiar școală însăși ca instituție poate organiza un 

serviciu fotografic spre publicare, având scop creșterea vizibilității și îmbunătățirea propriei imagini. 
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Trebuie să existe o armonizare a tuturor părților: școală - familie - elev. Toți partenerii actului 

educațional au de beneficiat de pe urma unei promovări a activităților și rezultatelor de la sfârșitul 

unui an de studii, de la examenele naționale, concursuri școlare și extrașcolare etc. În cele din urmă,  

o imagine bazată pe realizări concrete ce se cer cunoscute  reprezintă un câștig pentru comunitate.  

Amintind de programul Erasmus+, proiectele internaționale reprezintă oportunitatea ca 

imaginea școlii să depășească zona și comunitatea, prin promovare la nivel internațional, nu doar 

printr-un simplu benner exterior, sau în interior, ci prin comunicările între elevi și profesori  din țări 

diferite. De asemenea, un cadru mai accesibil îl reprezintă și platforma eTwinning 

https://live.etwinning.net în care poate fi înscrisă o școală, unde se pot găsi parteneri – alte instituții 

școlare din Europa, pentru derularea unor proiecte comune, pentru comunicarea între elevi și profesori 

din mai multe țări. În școala noastră au fost derulate proiecte pe platforma eTwinning cu elevii unei 

clase de profil socio-uman care și-au îmbunătățit competențele de comunicare în limbile engleză și 

franceză, au promovat totodată și resursele culturale ale comunității locale și ale zonei din apropiere 

de Târgu-Neamț, în paralel cu promovarea, pe plan internațional, a imaginii Colegiului ,,Ștefan cel 

Mare’’. Titluri precum: 2018 - L’anneé européenne du patrimoine culturel, Les passeurs de 

émemoire, Travelling across countries with myths and legends au fost tot atâtea pârghii folosite pentru 

internaționalizarea /europenizarea școlii în epoca digitală.  

Evident, dincolo de promovarea unei imagini rămâne esența: formarea tinerilor pentru viață, 

formarea de caractere și de oameni care să promoveze valori autentice în societatea românească. 

Aceste valori nu trebuie să rămână doar în spațiul virtual, doar în on-line, ci și în off-line. 
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Rolul activităților educative în promovarea imaginii școlii 

 

profesor Olariu Oana                                                                                                          

Liceul Tehnologic ,,Iuliu Moldovan’’- Arad 

 

,,Să fie oare copacul care ne unește, nu ne lasă să ne pierdem de tot în timp?’’ (Nicolae Esinescu) 

 

 

Ultimul an calendaristic ne- a adus la nivel individual schimbări fundamentale și adaptări la 

realități concrete inedite care au impus modificarea obișnuințelor cotidiene. Contextul pandemiei a 

afectat multe aspecte ale vieții, începând cu acțiuni zilnice ale existenței comune până la demersuri 

instituționale. Școala, percepută adesea retrospectiv ca loc privilegiat al formării, s- a mutat în spațiul 

virtual, asociat în mod frecvent socializării și divertismentului. Pentru sistemul românesc de 

învățământ, aflat încă în stadiul modernizării spațiilor destinate învățării, schimbarea echivalează cu 

trezire la o realitate existentă dincolo de rigiditățile tradiționale.  

Principala provocare a fost crearea unei comunicări reale profesor- elev- părinți și menținerea 

interesului pentru învățare. Păstrarea motivației elevilor pentru orele de curs la distanță a provocat 

profesorii să reorganizeze demersurile didactice și să realizeze strategii dinamice care să stimuleze 

formarea și responsabilizarea. 

Sesiunile online, inedite la început prin formă și prin adaptarea la exigențe de ordin tehnic, au 

devenit obositoare prin încărcarea informațională la disciplinele de studiu, dar și prin însingurarea 

copiilor aflați zilnic timp de cel puțin 6 ore în fața ecranului. Prin urmare, a fost o bucurie autentică 

să ne întâlnim virtual, ca într- o șezătoare din alte vremuri, în perioada Crăciunului pentru a împărtăși 

experiența personală din ultimul an.  

Astfel, elevi ai claselor IX- XII, alături de diriginți, au creat o atmosferă specială în care, cu 

emoții și sinceritate, toți au îndrăznit să spună ceva- poezii, colinde, reflecții subiective – dorind la 
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unison o grabnică revedere. În această întâlnire, numită convențional activitate extrașcolară, am 

realizat deopotrivă elevi și profesori că e mai mult decât un citat frumos titlul pe care l- am dat Zilei 

Școlii noastre în ultimii ani:  

,,Copacul care ne unește!’’ Ramurile nevăzute sunt legăturile autentice care există dincolo de 

zidurile școlii, crescute din trunchiul statornic al valorilor esențiale. Ce formăm prin educația școlară 

dacă nu caracterul demn și inteligența de a fi, indiferent de contextul social- istoric?  
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

ÎN MEDIUL ONLINE 

Învățător, OLARU FLORENTINA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 6, RÂMNICU SĂRAT 

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 “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-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 și tv,

internet). 

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. 

Nevoile copiilor reconectate cu mediul online, multe dintre acestea nu au constituit priorități 

până acum sau chiar au fost subminate în educația părinților acestor copii. Sistemul de învățământ 

actual încă păstrează formatul, metodele și conținuturile dezvoltate ca răspuns la nevoile sociale și de 

forță de muncă specifice perioadei industrializării și nu mai corespund societății tehnologice în care 

ne aflăm. 

Una dintre activităţile pentru formarea şi promovarea imaginii  școlii în anul şcolar curent, o 

reprezintă chiar ,,Scoala online”. Activitatea școlii transpusă în mediul virtual, a devenit mult mai 

transparentă, accesibilă și la îndemâna oricui  în a cerceta oferta educaţională, programele și 

proiectele educaţionale, resursele umane, rezultatele şcolare, etc. Toate aceste informații sunt mult 

mai vizibil transmise în spaţiul virtual. 

Însă, consider că este necesar dezvoltarea unui parteneriat autentic între școală și familie în 

vederea asigurării unui mediu coerent pentru copii și facilitarea suportului necesar ca ei să descopere 

lumea online prin prisma avantajelor și să cunoască, din timp, eventualele pericole pe care le pot 

întâlni în incursiunile lor. Astfel, putem realiza mai întâi un climat de empatie, a unui sentiment de 

siguranță. Educația este esențială și trebuie să fie adecvată vârstei, progresivă și încorporată în 

procesul educațional. Siguranța online nu poate fi văzută ca o anexă și nu poate fi predată în mod 
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eficient ca un ansamblu unic sau „zi de siguranță online” ci, mai degrabă, devine o abilitate care poate 

fi inclusă transversal. Orice materie poate include aspecte legate de influența tehnologiei și, mai mult 

decât atât, poate fi sprijinită prin integrarea materialelor digitale. 

Școlile au multe politici însă acestea sunt eficiente numai dacă reflectă ce se întâmplă în cadrul 

instituțional, în modul în care membrii acelei instituții acționează și intervin și nu rămân doar ca niște 

cuvinte scrise în regulamente la care nu au acces principalii beneficiari. De asemenea, este important 

să recunoaștem că schimbările și politicile trebuie revizuite în mod regulat – acest lucru este valabil 

cu atât mai mult în cazul abordării siguranței online, dat fiind dinamismul acestui domeniu. 

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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IMPORTANTA ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE ONLINE 

Prof. Olea Daniela Camelia 

Grădinița nr. 272, București 

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 naționalitate, religie, 

rasă deci să ofere șanse egale de dezvoltare tuturor copiilor. 

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.   

Activitatea desfășurată online a adus cu sine elemente de noutate și o adevărată provocare 

pentru întregul sistem de învățământ. În acest context, cadrele didactice din învățământul preșcolar 

au fost nevoite să identifice soluții pentru continuarea comunicării cu copiii și părinții acestora, în 

vederea continuării învățării la distanță, cu elemente online, date fiind efectele pandemiei de Covid-

19.  

Astfel, cadrele didactice din învățământul preșcolar au parcurs Curriculumul pentru educație 

timpurie (2019) în ritm diferit, proiectând activități de învățare diferite, în funcție de specificul grupei, 

al comunității și al familiilor copiilor, în funcție de dispozitivele și resursele aflate la dispoziția 

acestora și de abilitățile digitale ale ambelor părți -cadru didactic și părinți (grup de WhatsApp, grup 

închis de Facebook al grupei/al grădiniței, e-mail, telefon, platforma Kinderpedia),  

Dacă la începutul perioadei, temele propuse părinților/copiilor au fost comune mai multor 

grupe, pe parcurs, fiecare echipă de educatoare a particularizat demersul didactic propus în funcție de 

feedbackul primit de la părinții care au acompaniat copiii, materialele existente în gospodărie, dar și 

de interesele manifestate de copii. 

În prima perioadă, echipele s-au concentrat pe adaptarea planificării săptămânale la contextul 

fiecărei familii, ținând seama de resursele materiale și umane aflate la dispoziție. Acestea au solicitat 

părinților să listeze materiale pe care le au la îndemână, solicitând colectarea unor materiale diverse 

din natură (pietre, bețișoare) sau din gospodărie (materiale reciclabile). Pe măsură ce timpul s-a scurs 

și capacitatea echipei de a răspunde nevoilor părinților s-a diversificat, în planificarea săptămânală 

sugestiile de activități de învățare au fost completate de deprinderi de autoservire corespunzătoare 

fiecărei rutine: ordinea în cameră/la lucrurile personale, deprinderi de igienă și autoservire personală 

(îmbrăcat, spălat), realizarea unor exerciții fizice,etc. 

Pornind de la aceste provocări pe care le-au întâmpinat educatoarele în perioada pandemiei 

(organizarea activității cu preșcolarii/predarea/comunicarea online, nevoia de a descoperi alte 

modalități de desfășurare a activităților cu preșcolarii; interacțiunea cu părinții, 

antrenarea/mobilizarea/implicarea părinților în activitate/dependența de părinți; distanțarea 

fizică/absența interacțiunii cu copiii, erori tehnice/dependența de tehnologie/insuficiente competențe 

digitale/lipsa platformelor sau accesarea dificilă a acestora, existența resurselor digitale pentru 

preșcolari; crearea de resurse digitale (filme, jocuri), au fost elaborate demersuri/experiențe de 

proiectare și realizare a învățării la distanță în grupe/ comunități diferite, care pot fi analizate și 

valorificate. 

Pe parcursul perioadei de activitate on line s-a cristalizat o diversitate de demersuri de proiectare 

și interacțiune cu copiii și părinții. Astfel, educatoarele au ales să lucreze la planificarea și susținerea 

experiențelor la distanță în mod individual sau în pereche cu colega de grupă. Dată fiind nevoia 

resimțită de a discuta și reflecta pentru a atrage cât mai mulți copii și părinți în noua experiență de 
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învățare, s-a trecut la o abordare de echipă. Astfel, în multe cazuri, educatoarele au stabilit și respectat 

o anumită ritmicitate a întâlnirilor de lucru/comisie metodică pe platforme sincron pentru realizarea

în echipă a proiectării, dar și zilnic, pentru a interveni în timp real asupra demersului pedagogic.

Dacă în perioada pandemiei s-a pierdut comunitatea școlară bine localizată, în spațiul interior 

și exterior al grădiniței, pentru o parte a cadrelor didactice, cele preocupate de a găsi o cale de 

comunicare și interacțiune cu copiii preșcolari prin intermediul aparținătorilor (părinți, bunici, frați, 

alți membri ai familiei alături de care locuiesc), s-au și câștigat anumite aspecte care merită 

explorate/păstrate în perioada următoare: 

- autonomie pedagogică a cadrelor didactice, cele care au căutat soluții de conectare cu copiii

preșcolari, în mediul online sau prin intermediul materialelor tipărite și transmise fizic sau electronic; 

- curriculum flexibil, cu experiențe de învățare diverse;

- creativitate în identificarea experiențelor de învățare cele mai adecvate vârstei copiilor,

contextualizarea oportunităților de învățare ținând cont de resursele materiale existente în gospodărie 

și abilitățile adulților care acompaniau copiii;  

- autonomie a copiilor preșcolari antrenați în experiențe care să susțină exersarea unor abilități

de viață o încurajarea angajării/implicării părinților. 

Promovarea imaginii unităţii noastre şcolare reprezintă o prioritate pentru o bună colaborare 

între cei trei parteneri educaţionali: grădiniță-preșcolari-părinţi.  

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. 

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 părinților/copiilor face 

ca informarea să nu fie de ajuns, grădinița trebuie să aibă capacitatea şi să fie pregatită de a adapta 

programul educaţional la nevoile în schimbare ale “clientilor”.  
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

Prof. înv. preșcolar Olinca Liana Adela 

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 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.  

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. 
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PROMOVAREA GRĂDINIȚEI ÎN MEDIUL ON-LINE 

Educ. Oltean Adina-Lavinia,   

G. P. N.  „Albinuţaˮ Rădăuţi 

Motto: 

 “Să nu-i educăm pe copii noştri pentru lumea de azi,această lume nu va mai exista cand 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 - ,,Descoperirea copilului’’     

I. PRELIMINARII

Învățământul preșcolar românesc, mai mult ca oricând, a fost supus unor noi provocări în 

perioada actuală a pandemiei.Activitatea didactică a fost transferată în mediul virtual unde 

comunicarea primește cu totul alte conotații. Preșcolarul are nevoie de contact direct, iar în contextul 

actual relațiile interpersonale au primit noi atribuții, au devenit indirecte. 

Comunicarea educatoare-copil se realizează momentan în mediul on-line, nemaifiind limitată 

de spațiul fizic al sălii de grupă și nici 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 atribui 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. 

A realiza activități didactice on-line impune respectarea unor deziderate referitoare la modul de 

structurare a informațiilor, la selectarea conținuturilor adecvate formării și consolidării 

comportamentelor preșcolarilor, la planificarea activităților, la selectarea surselor informaționale 

(adrese url, soft educațional), la realizarea proiectării activităților on-line, la selectarea unor teme 

interesante, atractive pentru copii, care să îndemne la implicare, conectare și interes crescut din partea 

lor, la păstrarea legăturii cu preșcolarii și familiile lor, consilierea acestora, stabilirea unor modalități 

de a se asigura feed-back-ul de către toți  cei implicați (educatoare-copii-familii), analiza activităților 

on-line. 

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 (5-10 minute), 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. 

II. MODALITĂȚI DE PROMOVARE A GRĂDINIȚEI ÎN MEDIUL ON-LINE

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. Promovarea imaginii grădinitei noastre 

prin oferta educațională din această perioadă este una din țintele proiectului de dezvoltare 

instituțională . 
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 Conștienți fiind că expunerea la ecrane prezintă propriile pericole pentru mințile sensibile, în 

dezvoltare, ale copiilor mici, nu am vrut ca activitățile noastre să fie în totalitate dependente de un 

ecran și ne-am gândit serios care ar putea fi tipul de activitate online care să aducă beneficii maxime. 

Am decis ca principala utilitate a întâlnirilor online să fie menținerea conexiunilor sociale între 

copii și cu educatorii lor. Am constatat că jocurile interactive, de tipul „Simon spune” sunt mai 

distractive și mai antrenante decât încercările de a capta atenția întregului grup cu o lecție sau cu o 

poveste. Împărtășirea de experiențe sau demonstrațiile de experimente pe care copiii le pot face 

împreună cu părinții, cântatul împreună (cu toată lumea pe mute, pentru a evita haosul generat de 

sincronizarea imperfectă a canalelor audio) au funcționat foarte bine, ca și unele povești, deși am 

constatat că acestea sunt mai bine fructificate dacă sunt înregistrate și trimise părinților pentru a le 

folosi în alte momente. 

Dintre activitățiile pe care le –am desfășurat în această perioadă în on-line amintesc pe cele care 

au avut un impact puternic asupra preșcolariilor 

• Oglinda: O varietate a activității anterioare, în care copiii copiază mișcarea pe care o văd. De

exemplu, profesorul își atinge umerii, iar copiii fac aceeași mișcare în același timp, ca și cum ar fi 

oglinda profesorului. Activitatea se poate face cu sau fără limbaj- profesorul poate descrie acțiunea 

pe care o face, de exemplu “Îmi ating umerii”. Ca și în activitățile precedente, copiii pot fi desemnați 

să ia locul profesorului și să dea instrucțiuni. 

•Vânătoarea de comori: Profesorul le spune copiilor că vor merge la o vânătoare de comori și

ce să caute. De exemplu: “Găsește ceva roșu/ ceva rotund/ un obiect care începe cu sunetul /t/ o 

jucărie/ ceva lung etc.!” Copiii au la dispoziție câteva minute să meargă să găsească obiectul (care 

pot fi marcate prin folosirea unui cronometru online,sau a unui cântec. Când expiră timpul, profesorul 

numește copilul care să arate și să spună ce obiect au găsit. Copii pot fi rugați să decidă cum continua 

jocul, și să spună care este comoara următoare pe care să o găsească. 

III. CONCLUZII

În concluzie, chiar dacă traversăm o perioadă mai dificilă putem spune că prin toate activitățiile 

pe care le-am desfășurat în mediul online utilizând diferite platforme, grup de WhatsApp, filmulețe 

youtub etc , toate acestea au contribuit la promovarea imaginii grădiniței . 

Viitorul învățământului aparține unui sistem educațional informatizat, astfel, tânăra generație 

trebuie să pășească în viitor cunoscând utilizarea calculatorului, la fel cum generațiile trecute au știut 

să folosească hârtia, creionul, instrumentele intelectuale ale timpului lor. 

Societatea informațională este o stare de fapt a prezentului și rămâne la latitudinea noastră cât 

de repede vom ști să facem parte din ea, și aceasta ca o necesitate individuală de armonizare. 

Cu alte cuvinte, mediul on-line este un canal de marketing ce nu poate fi ignorat în activitatea 

de promovare a imaginii grădiniţei de copii, dar care necesită atenţie în selectarea informaţiilor şi a 

imaginilor comunicate, precum şi măsuri de protecţie a datelor (conturi, parole, imagini, informaţii), 

de care grădiniţa, ca organizaţie, este direct răspunzătoare. 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Thomas, Lorrie, Online Marketing, New-York, Edit. McGraw-Hill,2011;

2. Voiculescu, F., Analiza resurse- nevoi și management strategic ȋn ȋnvățământ. Editura

Aramis, București, 2014 

3. Nicola, I., Tratat de pedagogie școlară. Editura Aramis, București, 2003

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 3, MARTIE, 2021

29



PROMOVAREA IMAGINII SCOLII/SCOALA ONLINE 

Prof. invat. presc. Olteanu Alina Cristina        

Grădiniţa cu P. P. nr. 4, Structură- Grădiniţa cu P. P. nr. 8   

Localitatea Alexandria / Judeţul Teleorman 

Factorul principal în crearea imaginii școlii/grădiniței 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 cândcunosc 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. 

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/ grădiniță, 

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. 

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. 

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.Fac 

parte din colectivul unei  grădiniţe in care  Doamna Director se preocupă ,in permanență,de 

promovarea imginii grădiniţei . 
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Anul acesta școlar a reprezentat o provocare pentru fiecare dintre noi ,cadrele didactice,prin 

desfășurarea activitatilor in mediul virtual. 

Împreuna cu colegele mele și ghidate de Doamna Director am încercat să contribuim la 

promovarea noastră, ca unitate și ca personal didactic prin intermediul paginii de Facebook și a 

canalului de You Tube. 

Postarile au fost zilnice,pe nivele de varsta,și au constat in filmulețe care au fost realizate in 

funcție de planificarile realizate la inceputul anului scolar. 

Putem spune că am reușit să ne promovam gradinița și in aceelasi timp să ne facem si datoria 

de dascăli. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

PROF. OLTEANU LARISA CLAUDIA         

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR CARACAL 

MISIUNEA ŞCOLII  

„Şcoala noastră urmărește ca fiecare copil să-și găsească locul și mediul propice 

dezvoltării potentialului motric, a dezvoltării calităților și aptitudinilor motrice în funcție de 

interesele și aspirațile personale. 

Interacțiunea unității cu mediul social, sportiv, economic, transformarea unității într-un 

centru de promovare a sportivilor talentați  în ierarhia superioară a sportului românesc’’. 

În zilele noastre, unitatea de învățămant este pregătită să facă față unor cerițe tot mai complexe 

în contextul epidemiologic actual. 

Internetul, privit cu reticință inițial, a devenit acum un mediu de promovare, prin care unitatea 

școlară își poate construi o imagine.Deschiderea spre nou se realizează datorită cadrelor didactice 

pregătite care intervin în favoarea acestei dezvoltări continuie a unității școlare . 

Analizand ceea ce se cere de la unitatea de învățămant, putem stabili cum o promovăm. 

Beneficiarii direcți cat și indirecți9 sportivi, părinți)sunt cei care intră în contact cu mediul școlar, 

comunitatea locală fiind astfel influențată de școală. 

Crearea și promovarea unei imagini instituționale pozitive în comunitate se realizează, în primul 

rand prin rezultatele sportive ale elevilor, părinții fiind interesați în principiu de acest aspect.Crearea 

acestei imagini se realizează prin fiecare cadru didactic din unitate. 

Motivarea sportivilor prin participarea la antrenamente online cat și fizic, angrenarea lor în 

competiții cat și în diverse activități educative. Activitățile sportive au deosebită influență formativă 

în personalitatea copilului. 

Promovarea imaginii pozitive a unității sportive se realizează prin publicarea tuturor reușitelor, 

internetul devenind cel mai uzual mod de a face activitatea sportivă accesibilă tuturor copiilor. 

Cu ajutorul unui site, pe pagina de facebook a disciplinei sportive, apariții tv, nu doar că putem 

promova activitățile sportive și implicit unitatea sportivă în cadrul căreia se desfășoară. 
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Activitatea sportivă de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, sportivi, 

părinți, comunitate locală fiecare contribuind individual asupra imaginii de ansamblu, a unității 

școlare. 

Imaginea pozitivă a unității se crează greu și se poate pierde ușor. 

Bibliografie: 

-Site-ul didactic.ro-referat
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii grădiniței 

EDUCATOARE: OLTEANU MĂDĂLINA 

GRĂDINIȚA CU P. P. NR. 2 BÂRLAD 

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 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. Responsabilitatea aceasta este în mâinile 

noastre, deoarece această imagine pozitivă se creează greu și se poate pierde rapid. 

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 -     

MIJLOC DE PROMOVARE A IMAGINII GRĂDINIŢEI 

Prof. Învăţămănt preşcolar Oncescu Silvia 

„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 – Descoperirea copilului). 

Calitatea în educaţie înseamnă asigurarea pentru fiecare copil a condiţiilor pentru cea mai bună, 

completă şi utilă dezvoltare. Grădiniţa este un spaţiu al confruntărilor şi al conflictelor. 

Transformările profunde care au loc în sfera învâţămăntului românesc determină cadrele 

didactice să-şi analizeze continuu experienţa acumulată, să o adapteze la cerinţele actualei societăţi 

şi la condiţiile întălnite în clasă şi online. 

Educatoarele trebuie să desfăşoare activităţi intense pentru informarea partenerilor cu toate 

datele necesare, pentru ca aceştia să primească informaţii clare, complete. 

Implicarea preşcolarilor în concursuri, activităţi ecologice, acţiuni voluntare, activităţi practice, 

ateliere de creaţie, teatru, limbi străine; unde îşi pot exprima liber creativitatea, imaginaţia şi 

inteligenţa şi rezultatele acestor participări şi activităţi atrag promovarea imaginii grădiniţei. 

Rezultatul actului lor creator devine cartea lor de vizită şi a grădiniţei unde învaţă. Copilul este 

liber să aleagă importanţa educaţiei în viaţa lui. Grădiniţa trebuie să aibă capacitatea să fie pregătită 

de a adapta programul educaţional la nevoile în schimbare ale preşcolarilor. 

Grădiniţa este un element esenţial al comunităţii prin resursele umane pe care le deţine, dar şi 

prin spaţiile de învăţare disponibile şi mijloacele de predare tradiţionale şi online. 

O grădiniţă responsabilă este garantul dezvoltării permanente a comunităţii. 

Pentru a reuşi, grădiniţa are nevoie să se adapteze corespunzător mediului complex şi în 

continuă mişcare. Toate activităţile grădiniţei au loc şi sunt dependente de mediul exterior. 

Pentru promovarea imaginii grădiniţei sunt diverse activităţi online: 

- Difuzarea informaţiilor despre oferta educaţională, programe, proiecte educaţionale, bază

materială, resurse umane, rezultatele preşcolarilor; 

- Promovarea activităţilor online prin facebook-ul grădiniţei, whats up ul grupelor,  expoziţii

ale proiectelor în curs de derulare, fotografii, poze cu lucrările realizate, diplome căştigate în urma 

participării la concursuri judeţene, naţionale, regionale, internaţionale, proiecte regionale, concursuri- 

expoziţie; 

- Transmiterea de informaţii şi fotografii privind activităţile desfăşurate online;

- Activităţi practice, expoziţii, munca de voluntariat, ecologică, activităţi didactice desfăşurate

pe zoom; 

- Trimitere de fişe, link-uri.
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Prin toate aceste activităţi didactice pregătim preşcolarii pentru „ şapte ani de acasă.” 

Prin modul cum organizăm şi desfăşurăm întreaga paletă de activităţi vom dezvălui copiilor 

frumuseţea vieţii. 

Bucuria de a avea copii să o legăm de a-i forma ca oameni de valoare. Fiecare preşcolar trebuie 

să se simtă competent în a deţine şi utiliza informaţia, deschis spre creştere şi spre înţelegerea lumii 

în care trăieşte. 

„Şcoala trebuie să te înveţe a fi propriul tău dascăl, cel mai bun şi cel mai aspru.” (Nicolae Iorga) 
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

prof. Înv. primar: Ondu Oana – Danusia 

Școala Gimnazială Scorțeni, jud. Bacău 

Promovarea imaginii unităţii noastre şcolare reprezintă o prioritate pentru o bună colaborare 

între cei trei parteneri educaţionali: elevi - părinți - 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 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 schimbarilor care se 

produc şi modul cum pot afecta succesul sau chiar supravieţuirea instituţiei. Mai ales în aceste timpuri 

când întreaga activitate se desfășoară online, iar rețelele de socializare au luat o amploare foarte mare 

și sunt accesate de tóate generațiile.  

Cu atât mai mult imaginea unei instituții , a unei unități de învățare poate fi promovată prin 

postarea a cât mai multor activități, dar și a impactului pe care le au acestea asupra tinerei generații, 

dar și a comunității. 

Formarea imaginii unei unității de învățare  se poate realiza aplicând o anumită 

,,politică/strategie”, ce ţine pe de o parte de stilul managerial al conducătorului organizaţiei şi pe de 

altă parte de activitatea desfăşurată de  cadre didactice și de implicarea acestora în viața elevilor. 

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. 

Promovarea modelelor de bune-practici reprezintă o una dintre cele mai eficiente şi puţin 

costisitoare strategii de menţinere a mediului competitiv dintr-o organizaţie. 

În condițiile unui sistem concurențial în continuă dezvoltare generat de scăderea natalității, 

promovarea unei instituții devine imperativă  printr-un proces de deschidere amplă către comunitate 

în general și de stabilire a unor relații directe cu viitorii potențiali beneficiari/părinți, în special. 

Parteneriatul cu instituții de învățământ: 

- Parteneriatul cu diverse instituții prin participarea la proiectul, schimb de experiență, activități

sportive. 

Parteneriatul cu familia: 

- 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 școală - familie este cunoaşterea şi înţelegerea familiei în calitate de partener 
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constant şi autentic în contextul actual în care familia însăşi trebuie să se adapteze unor schimbări 

semnificative. 

Perspective 

- Pentru viitor ne vom intensifica modalitățile de promovare a imaginii școlii proiectându-ne

activități noi; 

- 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 școlii; 

- Planificarea atentă a campaniilor de informare şi comunicare cu beneficiarii care vor avea un

caracter permanent printr-o gamă largă de mijloace: interviuri, reportaje realizate cu alți părinți, 

broşuri, pliante. 
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IMAGINEA ȘCOLII 

Prof. Onișor Andrea 

Lic. Teoretic „Samuil Micu”, Sărmașu, Mureș 

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 

cadrelor didactice implicate, deoarece aceasta imagine pozitivă se creează greu și se poate pierde 

rapid.  

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 pozitive a școlii se realizează prin fiecare cadru didactic din instituție, 

schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educație individualizată, 

adaptată la particularitățile de vârstă ale elevului, folosirea mijloacelor tehnologice în strategii de 

predare interactive și atractive vor crea o imagine pozitivă asupra școlii.  

Promovarea imaginii instituției se realizează și prin elaborarea unor proiecte la nivel local, 

județean, regional, național și internațional care să vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a 

exemplelor de bună practică în managementul instituțional. 

Internetul a devenit cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele și produsele activităților 

realizate în școală. Prin intermediul unei pagini pe internet a școlii, prin actualizarea acesteia în 

permanență, 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. 

Elaborarea unui plan de promovare a imaginii școlii la nivelul comunității și nu numai ar trebui 

să aibă următoarele obiective generale: crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în 

comunitate; elaborarea unor proiecte locale, județene, regionale, naționale, internaționale care să 

vizeze dobândirea 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 (ținând cont de particularitățile de vârstă a elevilor); colaborarea eficientă cu toţi 

reprezentanţii minorităţilor etnice; elaborarea unor proiecte care vizează reducerea abandonului 

şcolar, integrarea elevilor cu cerințe educaționale speciale (CES), 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. 

În concluzie, un bun parteneriat între directorul școlii și cadrele didactie, precum și între 

unitatea de învățământ și părinți poate contribui la promovarea pozitivă a școlii. 
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IMAGINEA ȘCOLII 

Prof. înv. preșc. Onișor Rodica 

G. P. N. Valea Largă, Mureș 

Învăţământul românesc a trebuit să facă faţă în anul 2020 și începutul anului 2021, unei mari 

provocări, determinate de pandemia de COVID-19, şcoala fiind nevoită să se adapteze noii realităţi. 

Cadrele didactice au fost puse în situaţia de a experimenta o altă formulă de predare şi evaluare, iar 

elevii au trecut din bănci în online. În acest an au lipsit serbările de sfârşit de an sau ceremoniile de 

începere a şcolii în septembrie. 

Educația online este unul dintre numeroasele progrese pe care tehnologia și lumea digitală le-a 

pus la dispoziția elevilor și cadrelor didactice. Nu mai trebuie să fim prezenți fizic la clasă pentru a 

preda și a învăța și, în timp ce mediul 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, ce ar 

trebui folosit în clasă și ce trebuie lăsat la ușa școlii? Aceasta este o întrebare la care mulți profesori 

și părinți se gândesc în aceste zile. 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. 

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. Școala online 

este o alternativă și îl determină pe elev să fie responsabil, să învețe automotivația și autodisciplina. 

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.  Elevii, conectați în rețea online, pot împărtăși informații, pot 

lucra împreună la proiecte de grup și pot interacționa cu cadrul didactic. Acestea ar fi câteva dintre 

avantajele școlii online. 

Bineînțeles, sunt și dezavantaje. Învățarea online este una impersonală. În educația în clasă 

există o interacțiune față în față reală între profesor și elev. Prin interacțiunile față în față, profesorii 

pot ajuta elevii să-și construiască respectul de sine și încrederea și maturitatea emoțională. Elevii nu 

au acces egal la resursele tehnologice. Am menționat doar două dezavantaje ale școlii online. Este 

clar că avantajele sunt mai mari și mai multe decât dezavantajele, dar cheia tehnologiei în clasă va fi 

întotdeauna relația profesor-elev. 

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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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

Inst. ONOFREI IULIANA – ROXANA 

Școala Gimnazială “BUICĂ IONESCU” – Glodeni, Jud. Dâmbovița 

Promovarea imaginii unităţii noastre 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 noastra 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

2. Promovarea imaginii şcolii

3. Menţinerea imaginii şcolii noastre
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 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. 
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Promovarea imaginii școlii prin activitățile extrașcolare 

Prof. înv. primar Oprea Diana – Manuela 

Școala Gimnazială Nr. 6, Rm. Sărat, jud. Buzău 

Promovarea imaginii unităţii noastre şcolare reprezintă o prioritate pentru o bună colaborare 

între cei trei parteneri educaţionali: școală – elevi - 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  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 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”.  

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.  

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. 

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. 

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. 

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.  

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. 

Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. 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. 
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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.  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 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.  

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. „EDICT – Revista educației” (ISSN 1582 – 909X)

2. „Convorbori didactice” – nr 15/ martie 2017
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PROMOVAREA  IMAGINII ȘCOLII ÎN PANDEMIE 

Prof. înv. primar Oprea Elena   

Școala Gimnazială Raciu, Județul Dâmbovița 

,,Școala trebuie  adaptată la copii și nu copiii adaptați școlilor.”(Alexander Sutherland) 

De aproape un an de zile ne confruntăm cu o situație nouă, la nivel global, cât  și în învățământul 

românesc: învățarea online.  

A fost o noutate pentru noi profesorii, dar și pentru elevi, deoarece pentru prima oară am auzit 

de învățarea pe o platformă. Pentru început am ,,Zoom-zăit” timid, explorând petală cu petală florile 

unei plante nou descoperite, ajungând până la urmă să sorbim nectarul dulce al cunoașterii. 

Pentru a face cât mai atractive orele de învățare online, am încercat să îi surprind pe elevi  cu 

activități interesante, ce le stârneau interesul și motivându-i să participe cât mai activ la lecții. 

Cum am reușit în toată această perioadă să promovăm imaginea școlii??? 

Promovarea imaginii școlii în care predau o realizam și până în pandemie cu ajutorul rețelelor 

de socializare, paginile de facebook ale clasei și școlii, prin participarea la concursuri școlare, prin 

intermediul activităților de parteneriat între unități școlare învecinate.  

Acum totul s-a schimbat.... Deplasările în afara localității sunt interzise, așa că am căutat să 

substituim excursiile  pe teren, cu cele virtuale. 

În luna ianuarie, micilor mei mateloți, elevi de clasă pregătitoare, le-am organizat o surpriză: o 

vizită la Cetatea de Scaun a Sucevei, prin intermediul platformei Zoom. A fost o adevărată lecție de 

istorie, prin intermediul căreia au aflat despre întemeietorul celei mai mari cetăți din ținutul Moldovei 

la vremea respectivă, au văzut cu ce armă apărau oștenii moldoveni cetatea. 

Am devenit prieteni cu copii de aceeași vârstă de la o grădiniță din Comuna Găvănoasa, Raionul 

Cahul, Republica Moldova, prin intermediul unui parteneriat transnațional ,,Educație online fără 

frontiere”.  

Obiectivele acestor activități erau: 

-implicarea elevilor în selectarea obiectivelor culturale pentru promovarea localității natale;

-promovarea tradițiilor și obiceiurilor specifice sărbătorilor de iarnă;

-cultivarea sentimentului de admirație pentru personalități culturale românești ( sărbătorirea

Zilei Culturii Naționale- 15 ianuarie 2021); 

-încurajarea spiritului de echipă prin  diverse activități culturale/

Elevele Teodora Mănescu și Carolina Dinu au  obținut premiul al III-lea la Concursul 

Interjudețean de Poezie „Dor de Eminescu” Sărmașu, Mureș 2021, organizat  de Biblioteca 

Orășenească ,,Liviu Rusu”,  din Sărmașu, județul Mureș, realizat în parteneriat cu Direcția Județeană 

pentru Cultură Mureș. 

Am participat și la o adevărată lecție de teatru de păpuși, cu ajutorul unor oameni iscusiți, de la 

Teatrul de Păpuși Prichindel Alba Iulia. Copiii au fost foarte încântați, devenind ei înșiși actori, 

descurcându-se minunat.  
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Trăim vremuri grele, însă acest lucru nu ne împiedică să învățăm lucruri noi, să participăm cu 

interes la diferite activități care ne stârnesc curiozitatea și dorința de explorare. 

,,Nu vei zări niciodată un curcubeu dacă te uiți numai în jos.” (Charlie Chaplin) 
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Cheia succesului in promovare 

Prof. Oprea Elena,  

Scoala Gimnaziala nr. 33, Galati 

Sa promovezi imaginea scolii inseamna, dupa parerea mea, sa impartasesti tuturor povestea 

unica a scolii tale. Si asta se poate face atat prin intermediul calculatorului cat si in afara lui. Cheia 

unei promovari de success o reprezinta relatarea aspectelor remarcabile, a rezultatelor notabile, 

positive, care pot fi asociate cu idea de success si care ofera sentimental loialitatii, al devotamentului, 

al daruirii totale si dezinteresate pentru percepte morale de valoare, pentru educatie, formare 

responsabila, autodezvoltare si autodepasire. 

O imagine de success construieste relatii indestructibile intre elevi, cadre didactice si parinti. 

Comparand imaginea scolii tale cu celelalte scoli, genereaza o competitive benefica. Conectarea la 

media si crearea unei retele proprii aduc beneficii in modalitatea de promovare, realizand conexiunea 

cu intreaga comunitate si dezvoltand o perceptive individuala asupra scolii din partea comunitatii care 

beneficiaza de serviciile scolii. Perceptia aceasta reprezinta, de fapt, valorile, cultura si personalitatea, 

care duc la evidentierea scolii tale fata de alte scoli. Vorbim, de fapt, despre identitatea unei scoli. 

Promovarea imaginii scolii se poate realize prin intermediul unor postari interesante sau a  unor 

videoclipuri atractive, prin pagini pe internet cu un continut valoros, prin sloganuri si motto-uri cu 

referire la rezultatele notabile ale scolii tale sau la planuri si scopuri mai mult sau mai putin apropiate, 

prin brosuri informative, fotografii distribuite cu generozitate, prin vizite la gradinite, prin intermediul 

diverselor activitati extrascolare si prin ghiduri informative sau prin alte moduri ce combina 

originalitatea relatarii cu bogatia ideilor si multitudinea mijloacelor de relatare. Sa nu uitam ca 

succesul este asigurat si de o cromatica adecvata. Cu cat sunt mai atractive si estetic alese si imbinate 

tonurile culorilor, cu atat vor fi mai usor de observat si vor starni interesul privitorilor.  

Imaginea scolii beneficiaza cu certitudine de o campanie de succes atunci cand rezultatele se 

vad in preferinta comunitatii pentru scoala ta, sau in rasunetul succeselor scolare si extrascolare in 

mediul educational.  

Scoala trebuie sa asigure un mediu prietenos dominat de o atmosfera de incredere si comfort in 

care tehnologia- cu rol crucial in toate domeniile- sa asigure eficienta invatarii, atractivitate si 

interactivitate. Pe de alta parte, cadrele didactice ce dovedesc professionalism, implicare si inalta 

calificare, defines procesul educative si nu sunt suficiente doar cunostintele vaste ci si dorinta de a  

lucra cu copiii si de a le intelege nevoile.. Profesorul este liderul care inspita cu autoritate si ofera 

copiilor un model pozitiv demn de urmat.  

In alta ordine de idei, scoala trebuie sa ofere egalitate de sanse tuturor copiilor indiferent de 

orice criteriu discriminator.   

Regasim motivare pentru invatare in scoli cu climat pozitiv ce ofera sustinere, incluziune si 

siguranta. Aceste trei criteria trebuie sa fie baza de la care sa porneasca promovarea imaginii scolii. 

Climatul educational pozitiv aduce laolalta pe toti membrii comunitatii- adulti, parinti, tutori, 

educabili- pentru un tel comun.  

Pentru promovarea imaginii scolii toate detaliile sunt importante, toate trebuie luate in 

considerare, si nu trebuie sa uitam ca revine fiecaruia un rol in construirea unei imagini de viitor a 

scolii, bazate pe obiectivitate, sustinere, incurajare si positivism. 
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Instit. Educ. Oprea Ileana   

Grăd. Cu P. N. Prichindel Cuza Vodă 

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

de perioada pandemiei dacă ne raportăm la eficiența învățării 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. 

Învățarea la distanță este o provocare și pentru cadrul didactic care reușește să se adapteze în 

scurt timp la cerințele actuale și a 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 ce frecventează – chiar dacă acum doar online. Comunicarea temelor de studiu a 

săptămânii în curs, sugestiile de activități, de experimente și materialele informaționale pe tema de 

studiu, au constituit principala preocupare a cadrului didactic. 

Selecția materialelor și a resurselor prezentate și propuse părinților s-a făcut având în vedere 

specificitatea învățământului preșcolar. Activitățile propuse de cadrul didactic au fost însoțite de 

explicații detaliate, folosindu-se imagini sugestive preluate de pe site-uri educaționale și adaptate 

tematicilor abordate. 

O altă provocare pe care cadrul didactic din grădiniță o are 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 grădiniță 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 grupul de discuție al părinților. Unele activități au fost înscrise în proiecte educaționale 

pe temă dată pentru a participa la concursuri inițiate de cadre didactice de la alte grădinițe. 

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 

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 

educatoare, fapt ce dovedește o colaborarea eficientă cu educatoarea și încredere reciprocă. Părinții 

și-au luat în serios rolul de parteneri educaționali și au venit, în această perioadă, în sprijinul cadrului 

didactice prin tot ceea ce au întreprins, la sugestiile și îndrumările educatoarelor. 
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Consider că prin intermediul parteneriatului educațional  constituie o pârghie importantă prin 

intermediul căreia s-au transmis  informații, aprecieri, impresii, care au contribuit la conturarea unei 

imagini pozitive a instituției. Parteneriatul educațional a făcut cunoscută activitatea grădiniței, 

valoarea și prestigiul acesteia, finalitățile procesului educațional derulat în această instituție de 

învățământ preșcolar. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE REALIZATE ÎN ONLINE 

PENTRU PROMOVAREA IMAGINII ŞCOLII 

PROF. OPREA LAURA COSTINELA         

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,ALEXANDRU DEPĂRĂŢEANUʾʾ 

ROŞIORII DE VEDE, JUD. TELEORMAN 

Utilitatea TIC în educaţie reprezintă o necesitate în contextul societăţii actuale. Noile tehnologii 

şi-au făcut simţită prezenţa în toate domeniile. Educaţia nu face excepţie. Calculatoarele, Internetul 

şi tehnologia telecomunicaţiilor au devenit unelte puterice de învăţare pentru tineri. În contextul 

actual al exploziei informaţionale, copiii au nevoie să comunice, să ştie să-şi caute informaţii, să le 

prelucreze şi să le folosească.  Noi, cadrele didactice nu trebuie să le limităm şansa de a cunoaşte 

aceste realităţi. Datoria noastră este să îi ajutăm să se descurce în societatea viitorului, învăţându-i să 

înveţe. 

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. 

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 

particularităţile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice în strategii de predare atractive vor 

îmbunătăți crearea unei imagini pozitive asupra școlii. 

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 emoţional. Activitățile de acest gen,  cu o deosebită influenţă 

formativă, au la bază toate formele de acțiuni turistice, ateliere de creaţie, concursuri și parteneriate 

cu alte instituții.  

Activitățile extracurriculare dau o alternativă sănătoasă, practică și creativă de a ocupa timpul 

liber al elevilor, instituția de învăţământ 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 activități 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 

discriminării, reducerea violenţei, 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. 
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 eTwinning este o comunitate de excepţie. 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. 

Învățarea în mediul educațional virtual asigură continuarea procesului educaţional prin 

activități on-line specifice fiecărei discipline, în perioada suspendării cursurilor. 

Învățarea continuă, în lipsa cursurilor desfășurate în şcoală, presupune utilizarea mijloacelor 

educaţionale digitale și de comunicare: - platforme digitale educaționale sau destinate creării și 

partajării resurselor educaţionale deschise (https://digital.educred.ro; G-Suite);  

- aplicaţii destinate comunicării on-line specifice dispozitivelor mobile (telefon, tabletă,

laptop); 

- resurse informaționale digitale: lecţie, test, imagini, modele etc. ce pot fi folosite în procesul

educațional și sunt disponibile pe platforme digitale educaționale. Atitudinea cadrelor didactice faţă 

de integrarea noilor tehnologii în procesul de învăţământ este pozitivă, în general. Aderarea la acest 

mijloc de predare-învăţare este mult mai categorică în rândul celor care îl folosesc deja şi-i cunosc 

avantajele. 

Întotdeauna activitătile educative pe calculator sau internet au fost mai atractive pentru elevi. 

Graniţa dintre joc şi învăţare este neobservabilă. Acceptând ideea că prin joc învăţăm acţionând, 

înseamnă că prin intermediul calculatorului se lărgeşte nebănuit câmpul educaţional al elevilor. 
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Promovarea imaginii scolii / Scoala online 

Profesor OPREA MIHAIL ADRIAN     

Scoala Gimnaziala Nr. 1 Fundeni, judetul Calarasi 

Scoala este un element esential al oricarei comunitati prin resursele umane pe care le are, dar si 

prin spatiile de invatare disponibile. O scoala responsabila este garantul dezvoltarii permanente a 

comunitatii. Scoala nu poate functiona bine fara sprijinul comunitatii, aceasta reprezinta o resursa, 

oferindu-si serviciile si altor membri ai comunitatii pe langa tinerii scolarizati si contribuind astfel la 

dezvoltarea comunitatii si altfel decat prin realizarea educatiei formale. 

Pentru a reusi, o institutie educationala are nevoie sa se adapteze corespunzator mediului 

complex si in continua schimbare.Toate activitatile institutiei au loc si sunt dependente de mediul 

exterior. Managerii institutiilor au nevoie sa inteleaga importanta mediului si a schimbarilor care se 

produc si modul cum pot afecta succesul sau chiar supravietuirea institutiei. 

In invatamantul online fiecare elev dobandeste un stil de invatare autocondusa si motivata 

intrinsec, deprinderi de invatare pe intreg parcursul vietii.  

Factorul principal in crearea imaginii scolii il reprezinta calitatea procesului instructiv- educativ 

si educatia asociata cu calitatea cadrelor didactice. Utilizatorii care vor sa beneficieze de serviciile 

oferite de scoala se ghideaza in optiunile lor dupa imaginea propusa de scoala, dar se pot confrunta 

cu dificultati reale in momentul cand cunosc imaginea reala a scolii. 

Imagine unei scoli este cel mai bine promovata prin actiunile desfasurate in contextul 

domeniului de activitate. Calitate scolii depinde de factorul uman, de cadrele didactice, elevi si alte 

persoane care lucreaza in scoala, toate acestea influenteaza imaginea pe care beneficiarii serviciilor 

scolii si-o formeaza despre activitatea organizatiei scolare.  

Managerul unei organizatii scolare poate promova in mediul intern si extern al unitatii o 

imagine pozitiva a acesteia, printr-o planificare riguroasa folosind metode si tehnici potrivite.  Se pot 

organiza online activitati comune si relevante pentru comunitate si prin stabilirea unor legaturi, 

participare responsabila a tururor persoanelor implicate la problemele comune ale societatii, pentru 

realizarea proiectelor scolii, institutii publice locale si judetene pentru inbunatatirea imaginii scolii. 

Se pot organiza activitati educative scolare si extrascoalare care sa raspunda socializarii 

elevilor. Prin prezentarea unor activitati derulate online, imaginea scolii a fost inbunatatita. 

Participarea la parteneriate creste interesul pentru cunoasterea institutiei si imaginea scolii este 

inbunatatita. 

Implicarea cu succes a parintilor ca parteneri in procesul instructiv-educativ  este cheia 

rezolvarii multor probleme, fiind conditionata de asumarea si promovarea unor valori comune:   

- Asigurarea egalitatii sanselor in educatie

- Revigorarea sprijinului civic

- Promovarea dialogului, transparentei si a comunicarii deschise

- Statuarea disciplinei si a responsabilitatii

- Dezvolarea cooperarii si a colaborarii
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Mijloace de promovare: site-ul scolii, imagini ale activitatilor desfasurate de catre elevi 

(online). 

Activitatea de promovare: transmiterea informatiilor si imaginilor privind baza materiala si 

programul de dezvoltare, oferta educationala, activitati derulate. Relatiile de colaborare cu parintii 

intaresc identitatea scolii si sporesc prestigiul institutional si personal al celor implicati, dau un sens 

de utilitate timpului petrecut impreuna si deschid perspectivele unor preocupari informale cu valoare 

formativa. Parintii reprezinta un factor important in prezentarea realizarilor scolii si a performantelor 

instructiv-educative.  

Rolul central ramane al profesorilor si directorilor de scoala care integreaza intr-o schema 

realista contributiile parintilor, ale autoritatilor din administratia locala, ale agentilor economici, ale 

reprezentantilor media, sanatate , cultura. Ambele au de castigat daca sunt vizibile in comunitate in 

special daca isi atrag colaborarea unor parteneri de tip asociatii profesionale, organizatii non-

guvernamentale, celebritati locale. 

Echipa de conducere a scolii trebuie sa aiba o preocupare constanta pentru elaborarea si 

actualizarea unui plan de marketing care sa evidentieze rolul scolii in dezvolatrea academica, sociala, 

emotionala, estetica, fizica a elevilor. Imaginea institutionala este importanta si se completeaza cu 

rezultate cuantificabile (numar de absolventi, performante, integrare in munca sau alte structuri de 

invatamant). 

Transmiterea regulata a vestilor pozitive despre scoala catre toti agentii institutionali (sponsori, 

autoritati, parinti, elevi) mentine scoala in atentia generala a comunitatii. Este indicat sa se creeze in 

scoala o atmosfera primitoare si expresiva, plasand la vedere materiale promotionale, produse ale 

activitatii elevilor scolii, sa se realizeze proiecte comunitare in care sa fie implicati elevii. Pagina web 

si revista scolii au un rol important in promovarea imaginii scolii in comunitate. 

Formarea imaginii unei organizatii se poate realiza aplicand o anumita politica ce tine pe de o 

parte de stilul managerial al conducatorului organizatiei si pe de alta parte activitatea desfasurata de 

angajati. Promovarea imaginii reprezinta actiunea de convergenta, de interferenta a publicitatii. 

BIBLIOGRAFIE: 

Andritchi V, Dimensiuni ale paradigmei managementului resurselor umane in invatamant, 

Chisinau, Editura Lumina, 2014. 

Cojocaru V,  Schimbarea in educatie si Schimbarea manageriala,  

Guzgan V, Management educational- Cultura Organizationala in unitatea scoalara 

Chelcea S , Pshihologie sociala, 

Necsoi D- Promovarea instituriilor scolare si a cursurilor de formare – curs. 
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MODALITATI DE INVATARE SI RESURSE EDUCATIONALE UTILE 

IN PROCESUL DE PREDARE- INVATARE- EVALUARE ON-LINE,      

FARA A CREA DEPENDENTE 

PROF. INV. PRESC. OPRESCU ELENA 

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL VOINESTI, LICEUL 

TEHNOLOGIC VOINESTI, DAMBOVITA 

Fiecare an școlar vine cu noi provocări, pe diverse nivele, fie că ești prescolar, 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 primul semestru este o astfel de provocare și la Gpn Voinesti, care am 

reușit să mă adaptez  în scurt timp la cerințele actuale și am planificat, organizat și desfășurat activități 

educative folosindu-ne de mijloacele moderne de predare. Multe din activitățile zilnice au fost 

transformate și adaptate pe placul preșcolarilor ce frecventează – chiar dacă acum doar online – 

unitatea  de învățământ.  

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 grupa de învățare principala 

preocupare a cadrului didactic. Selecția materialelor și a resurselor prezentate și propuse părinților s-

a făcut având în vedere specificitatea învățământului preșcolar. 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 cadrul didactic au fost însoțite de explicații detaliate, folosindu-se imagini sugestive 

preluate de pe site-uri educaționale și adaptate tematicilor abordate.  

Invătarea sincron este cea mai utilă metoda, deoarece prescolarul comunică atat cu educatoarea, 

cat si cu ceilalti copii, in mod direct, avand benefiicii asupra calitatii invatarii,  folosind-o cu foarte 

mare succes .Sursele de inspirație au fost variate: precum medii colaborative de genul Google Meet, 

Google Classroom, Whatsapp, 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 o am 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  grupul de discuție al părinților.  

Diseminarea tuturor activităților se  face atât în mediul online (pe diverse portaluri de 

specialitate) cât și în activitățile educative din comisiile metodice de specialitate, cercuri pedagogice. 

De asemenea, acestea constituie suport material pentru realizarea activităților din cadrul Zilei porților 

deschise.  

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 

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 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 3, MARTIE, 2021

55



activităţile sugerate, alături de copii. Unii dintre părinți au preluat inițiativa și au desfășurat activități 

în plus față de cele propuse de educatoare, fapt ce dovedește o colaborarea eficientă și încredere 

reciprocă. Părinții și-au luat în serios rolul de parteneri educaționali și au venit, în această perioadă, 

în sprijinul cadrului didactic prin tot ceea ce au întreprins, la sugestiile și îndrumările acestuia. 

Consider ca activitatea on-line, folosind instrumentele  digitale pentru invatamantul prescolar, 

a fost realizată cu succes de catre toti factorii implicati, cadru didactic, prescolari si parinti!  
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ȘCOALA DE ACASĂ – O NOUA PROVOCARE 

PROF. INV. PREȘCOLAR: OPRIȘOR MIHAELA 

GRADINIȚA CU P. N. NR. 1 GLOGOVA, JUD. GORJ 

,,Omul nu poate deveni om decât prin educaţie.’’ I. Cant 

Începutul anului 2020 a adus cea mai mare provocare pentru omenire din ultimii zeci de ani. 

Sute de mii de oameni au trecut prin schimbări vrute, nevrute, impuse, necesare… fiind nepregătiți 

în fața unor situații critice. Această criză a afectat toată societatea dar în mare măsură procesul de 

învățare – școala- cu tot ceea ce înseamnă ea, preșcolari, elevi, studenți, cadre didactice și nu în 

ultimul rând părinți. 

Analizănd situația am putut vedea ,,partea plină a paharului’’și anume faptul că o nouă 

provocare s-a arătat la orizont, cea a școlii de acasă. Câți dintre noi, cadre didactice, nu ne-am dorit 

uneori să nu mergem la serviciu ci să lucrăm de acasa?! 

Am avut posibilitatea să experimentăm și acest mod de a preda, de a interacționa cu copiii, de 

a ne adapta din mers noului mod de a fi. A fost, este greu deoarece lipsurile sunt mari...lipsa 

contactulul uman față în față, lipsa contactului fizic, lipsa empatiei prin îmbrațisări, lipsa unei legături 

emoționale cu cel din fața ta te face sa te simți rece, de gheață...neputincios. 

Însă, chiar și așa, cadrele didactice au căutat, calea cea mai bună pentru o apropiere și o empatie 

profesor-preșcolar/elev.Cu ajutorul programelor de formare din mers, cu ajutorul profesioniștilor de 

la Super Teach s-a dezvoltat rapid o comunitate care și-a propus să schimbe mentalități și de ce nu, 

să evoluționeze sistemul. Totul a costat în crearea de mici comunități locale de profesori motivați și 

pasionați de ceea ce fac, care au putut fi un factor de schimbare pentru colegii lor. 

Chiar daca școala de acasă a fost o provocare, a fost ceva neprevăzut care s-a dezvoltat foarte 

rapid, totul a ținut de voință. Pas cu pas, am învățat cum e cu on line-ul, cum e cu pornirea-oprirea 

camerei/microfonului, cum ai nevoie de mult mai mult timp pentru a te pregăti pentru a doua zi, cum 

începi să anticipezi ce probleme pot aparea când ești în direct dar și cât de rapid poți găsi soluții, dacă 

ești bine informat. 

Menirea noastră este de a vedea măreția din fiecare copil, de a dezvolta acest aspect și nu 

numai.Este de al vedea pe cel din fața noastră ca un copil în creștere, care are anumite nevoi și care 

are un dar pecare noi trebuie să îl descoperim. Cu siguranță, atunci cand ești în fața lui, este mult mai 

ușor să te faci înțeles, să observi limbajul corpului, să ajustezi acolo unde e necesar. Am putea 

considera însă, on-line-ul ca fiind un mijloc pentru a ajunge la toate aceste informații, nu un scop în 

sine. Din punctul meu de vedere, creativitatea a crescut acum pentru a putea capta mai ușor atenția 

celor mici. Glasul suav al educatoarei când le citește o poveste, prezentarea unor etape de desfășurare 

a activității, explicarea pașilor necesari în realizarea unei lucrări, sunt momente pe care copiii le adoră 

să le vadă înregistrate deoarece își pot vedea și auzi educatoarea, acest lucru ajutând la captarea 

atenției. Activitățile gândite pentru a fi desfășurate  cucei ai casei, părinți-bunici, pot exersa de 

asemenea multe competențe necesare a fi dezvoltate la acestevârste. 

Implicarea pentru crearea lecțiilor este maximă, copiii având nevoie de transmiterea atat a 

informațiilor cât și a unui feedback într-un mod atractiv, stimulator, încurajator și plăcut. 

Dacă resursele materiale, temporale dar și stabilirea unor proceduri foarte clare de 

raportare/urmărire vor fi la îndemâna noastră, eu cred că este posibil ca toamna 2021 să ne găsească 

pregătiți pentru a duce această provocare la un alt nivel, la cel al rămânerii în sistem al cadrelor 

didactice care au chemare și vor să ofere educabililor doar experiențe noi și inedite. Lipsa apropierii 

fizice și a întâlnirii zi de zi într-o sală de grupă se poate înlocui cu întâlniri individuale sau în grupuri 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 3, MARTIE, 2021

57



mici, on-line moment în care preșcolarul primește toată atenția cadrului didactic și are ocazia să își 

comunice propriile trăiri. 

Niciodată un monitor de calculator sau laptop nu va putea înlocui brațele calde ale educatoarei, 

nu va putea suplini bucuria întâlnirii de dimineață în semicerc pe covor sub privirea caldă și 

ocrotitoare a celei care îi îndrumă zi de zi, dar suntem datori celor mici de a găsi modalități prin care 

noi suntem acolo alături de ei, ghidăndu-i prin procesul de învățare. 
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ROLUL PARTENERIATULUI EDUCAŢIONAL 

ÎN PROMOVAREA IMAGINII ŞCOLII 

Prof. OPRIȚA-MÂNDRUȚ ALINA-MIHAELA, 

Grădinița cu program prelungit nr. 19, Drobeta Turnu Severin, Mehedinți 

Parteneriatul educaţional este unul dintre cuvintele cheie ale pedagogiei contemporane. Este un 

concept şi o atitudine în câmpul educaţiei. Ca atitudine, parteneriatul presupune: acceptarea 

diferenţelor şi tolerarea opţiunilor diferite; egalizarea şanselor de participare la o acţiune educativă 

comună; interacţiuni acceptate de toţi partenerii; comunicare eficientă între participanţi; colaborare 

(acţiune comună în care fiecare are rolul său diferit); cooperare (acţiune comună în care se petrec 

interrelaţii şi roluri comune).  

Parteneriatul educaţional tinde să devină un concept central pentru abordarea de tip curricular 

flexibilă şi deschisă a problemelor educative. În abordarea curriculară a educaţiei se identifică nevoia 

cunoaşterii, respectării şi valorizării diversităţii. Este vorba de o diversitate care presupune unicitatea 

fiecărei fiinţe umane şi multiculturalitatea. Copiii sunt unici, cu particularităţi diferite, determinate de 

caracteristicile lor subiective – individuale şi de apartenenţa lor la un spaţiu şi o identitate socio-

culturală. Fiecare este purtătorul unor particularităţi ce nu pot fi defecte sau anormalităţi, ci sunt 

caracteristici, răspunsuri personale la solicitările mediului. Unicitatea vine din ecuaţia subiectivă a 

fiecăruia, dar şi din stilurile de învăţare, ritmurile dezvoltării, trăsăturile personale, capacităţile, 

competenţele şi comportamentele fiecăruia.  

Parteneriatul educaţional se realizează între: instituţiile educaţiei: familie, şcoală şi comunitate; 

agenţii educaţionali: copil, părinţi, profesori, specialişti în rezolvarea unor probleme educaţionale 

(psihologi, consilieri psiho-pedagogi, terapeuţi etc.); membrii ai comunităţii cu influenţă asupra 

creşterii, educării şi dezvoltării copilului (medici, factori de decizie, reprezentanţii bisericii, ai poliţiei 

etc.); influenţele educative exercitate la anumite momente asupra copilului; programele de creştere, 

îngrijire şi educare a copilului; formele educaţiei în anumite perioade.  

Conceptul de parteneriat are în vedere o altă relaţie cu copilul, care este parte a deciziilor 

educative, după posibilităţile şi dimensiunile alegerilor sale. Educaţia are în sarcinile ei, de la vârstele 

cele mai mici educarea responsabilizării sociale şi luarea rapidă a deciziilor. Relaţia educator–copil 

are sensuri noi, este o relaţie de parteneriat, datorită aspectelor ei de conducere democratică şi 

flexibilităţii în luarea deciziilor. Nu numai copilul învaţă şi se dezvoltă sub influenţa educatorului, ci 

şi acesta se formează şi se transformă prin relaţia educativă.  

Rezolvarea fiecărei probleme educative adaugă noi competenţe educatorului. Fiecare generaţie 

este altfel. Numai un educator de tip reflexiv, flexiv, creator şi dinamic, care acceptă schimbarea, va 

găsi răspuns la noile întrebări. Părinţii, copiii şi comunităţile se influenţează puternic unii pe alţii. 

Mediul în care trăiesc poate sprijini sau devia vieţile lor, poate determina multe dintre valorile lor. 

Poate să se comporte ca o sursă de forţă şi siguranţă, sau ca o restricţie a dezvoltării. La rândul lor, 

părinţii pot influenţa comunitatea deopotrivă ca indivizi sau ca membrii ai unui grup. Ei pot contribui 

la dezvoltarea valorilor comunităţii şi la fixarea priorităţilor sociale.  

La educarea copilului contribuie, ca instituţii bine determinate ale societăţii, familia, şcoala şi 

comunitatea. În momentele diferite ale creşterii, dezvoltării şi devenirii fiinţei umane, fiecare din 

aceste instituţii sociale au un rol important. Mai mult, azi, este determinată nevoia unui parteneriat 

educaţional între acestea, în favoarea unei educaţii eficiente pentru individ şi pentru societate. În 

rezolvarea multiplelor probleme de dezvoltare şi învăţare, şcoală, grădiniță dezvoltă o serie de 

structuri de sprijin în favoarea copilului şi a familiei. În acelaşi timp este nevoie de activităţi de 
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susţinere în afara clasei şi de activităţi de sprijin atât a copilului aflat în situaţii dificile sau de risc, 

cât şi a familiei şi a cadrelor didactice. Structurile de sprijin ale şcolii merg pe linia cabinetelor de 

asistenţă psihopedagogică, de consiliere, de rezolvare a unor probleme specifice (cabinete de 

logopedie şi orientare profesională) şi a centrelor de resurse pentru familie sau pentru profesori. La 

nivelul acestor structuri se dezvoltă programe specifice de sprijin individualizat şi de grup pentru 

copii, părinţi şi profesori. Şcoala, de azi nu se poate perfecţiona decât evaluând permanent nevoile 

sale şi apelând la structurile de sprijin care să organizeze, să planifice şi să intervină în rezolvarea 

problemelor mai mult sau mai puţin speciale.  

Pentru realizarea unor şcoli eficiente în care toţi elevii să înveţe şi să fie valorizaţi, pachetul de 

resurse pentru educatori trebuie să includă următoarele: profesorii, învățătorii, educatoarele trebuie 

să fie interesaţi ca toţi elevii, copiii să înveţe; să îşi cunoască foarte bine fiecare copil; copiii trebuie 

să fie ajutaţi să înţeleagă ceea ce încearcă să înveţe; clasele trebuie astfel organizate încât copiii să fie 

permanent ocupaţi; educatorii eficienţi îşi ajută copiii dacă: • accentuează scopul învăţării; • oferă 

diversitate şi opţiuni variate copiilor; • sunt reflexivi şi se sprijină permanent pe evaluarea prin 

mijloace variate procesului instructiv – educativ; • utilizează flexibil resursele din unitate, dar şi 

resursele comunităţii; • cooperează cu toţi ceilalţi colegi şi agenţi educativi; şcolile eficiente 

încurajează pe fiecare profesor în parte, oferindu-i: conducere efectivă, încredere, sentimentul de 

optimism, sprijin, preocupări privind continua perfecţionare a curriculumului, metode variate de 

control ale progresului înregistrat.  

Au fost identificate două dimensiuni principale ale implicării părinţilor în activitatea şcolară a 

copiilor: dimensiunea relaţiei părinte-copil, vizând controlul frecvenţei, al rezultatelor şcolare, 

ajutorul acordat de părinţi în îndeplinirea sarcinilor şi suportul, respectiv susţinerea morală şi 

materială a activităţii şcolare, preşcolare a copilului; dimensiunea relaţiei familie – şcoală - grădiniță 

care se referă, în principal, la alegerea filierei şi unităţii şcolare şi la contactele directe ale părinţilor 

cu reprezentanţii instituţiei şcolare, cadre didactice şi administratori.  

Aceste contacte pot îmbrăca forma unor întâlniri colective desfăşurate în cadrul formal al 

negocierilor dintre administraţia şcolară şi asociaţiilor părinţilor, al reuniunilor de informare a 

părinţilor cu privire la conţinuturile şi metodele şcolare, orarelor, exigenţelor cadrelor didactice sau 

în cadrul informal al unor excursii, vizite, ieşiri ale copiilor la diferite activităţi sportive, serbări, 

aniversări etc. Ele îmbracă, însă, şi forma unor întâlniri inter- individuale, în cadrul formal al unor 

întâlniri programate la iniţiativa cadrului didactic sau a părintelui ori în cadrul informal al întâlnirilor, 

mai mult sau mai puţin întâmplătoare, la ieşirea din şcoală, grădiniţă sau în diferite spaţii publice, al 

telefoanelor şi scrisorilor, al vizitelor la domiciliul copiilor. 

 Conceptul care stă la baza acestei orientări este parteneriatul educaţional. Identificând şi 

valorizând dimensiunea personală a individului, realizăm însă nevoia valorizării şi aprecierii familiei 

ca mediu primordial şi afectiv necesar formării individuale. Dacă familia este mediul de dezvoltarea 

primelor vârste ale copilului, vârste pe care cercetările le dovedesc fundamentale dezvoltării 

personalităţii, devine clar că aceasta trebuie sprijinită, şi nu înlocuită în educaţia tinerei generaţii. Şi 

pe parcursul vârstelor şcolare, familia rămâne mediul afectiv cel mai viabil de securitate şi stimulare. 

Şcoala, singura instituţie care îşi propune planificat şi organizat să sprijine dezvoltarea 

individului prin procesele de instrucţie şi educaţie, concentrate în procesul de învăţământ, simte tot 

mai mult nevoia să realizeze un parteneriat activ cu familia şi comunitatea în care se dezvoltă copilul. 

Există o reţea complexă de relaţii în cadrul unei şcoli, care au un potenţial important de 

influenţare a educaţiei copiilor, atât în sens pozitiv, cât şi în sens negativ.  

Cele mai importante relaţii sunt: 

- relaţiile dintre profesor şi elev;

- relaţiile interindividuale (dintre elevi, dintre profesori,educatoare, dintre profesori şi specialişti

care sprijină şcoala, grădiniţa dintre profesori şi personalul administrativ al şcolii); 

- relaţiile dintre profesori şi părinţi;

- relaţiile dintre profesioniştii care sprijină dezvoltarea copilului cu părinţii şi profesorii (lucrul

în echipă pentru a lua decizii şi a întreprinde acţiuni în favoarea copilului). 
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Colaborarea dintre şcoală, grădiniță şi familie presupune o comunicare efectivă şi eficientă, o 

unitate de cerinţe şi o unitate de acţiune când este vorba de interesul copilului. Ea concepe cele două 

instituţii sociale exprimându-se în schimburi de opinii şi în discuţii, iar atunci când este vorba de 

decizii, păstrându-şi fiecare identitatea şi aportul specific.  

Raporturile active ale familiei cu şcoala, grădiniţa sunt stimulate de apariţia unor importante 

mize familiale ale şcolarităţii: instrumentale, statutare, afective şi culturale. Părinţii pot fi parteneri în 

educaţie pentru că deţin cele mai multe informaţii despre copiii lor. Pentru realizarea parteneriatului 

cu părinţii este esenţial ca: - părinţii să fie priviţi ca participanţi activi, care pot aduce o contribuţie 

reală şi valoroasă la educarea copiilor lor; - părinţii să fie parte la adoptarea deciziilor privitoare la 

copii; - 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; - 

responsabilitatea să fie împărţită între părinţi şi profesori. Relaţia dintre părinţi şi educatori implică 

ieşirea din frontierele şcolii şi determină o altă abordare a profesiei didactice. 

Toate tipurile de specialişti cu care familia intră în contact prin copil (cadre didactice, pediatrii, 

medici, psihologi, jurişti etc.) exercită un rol explicit sau implicit pe lângă părinţi. Educaţia copiilor 

a devenit, în societăţile moderne, o problemă de interes naţional şi a fost preluată în responsabilitatea 

statului care dezvoltă, în acest scop, un sistem de instituţii specializate.  

Bibliografie: 

Antonescu, L., Fundamentele culturale ale educației. Iași, Editura Polirom, 2006; 

Dimitriu, E., Educația permanentă – educația întregului popor București, Editura Științifică și 

Enciclopedică, 2004;  

Epuran, M., Metodologia cercetării activităților corporale, București, Editura ANEFS, 2002; 

Jinga, I., Educația permanentă, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 2007 
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Beneicile şcolii online pentru elevi şi profesori 

Prof. Orbulescu Fiţ Patricia Vitoria 

Colegiul Tehnic Emauil Ungureanu Timişoara 

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 

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. 

Din observațiile cadrelor didactice, dificultățile tehnice și lipsa obișnuinței de a învăța cu 

ajutorul noilor tehnologii sunt pe primele locuri. Mai simplu spus, 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, muzică și entertainment. 

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. 

Din fericire, toți elevii din clasele liceale la care eu predau, au acces la internet și posibilitatea 

de a participa la lecțiile online. Toți au cont pe platforma GSuite, direcţiunea şi administratorul de 

reţia au fost implicați în mod direct în crearea claselor virtuale. Elevii preferă aplicația Classroom și 

întânirile pe Meet, mesajele pe whatupp deveniseră foarte numeroase, iar unora cursurile online li s-

au părut mult mai relaxate. E adevărat că sunt  elevi care au asociat această perioadă cu vacanța, ori, 

din cauza izolării, au fost cu mintea în altă parte și n-au reușit să se concentreze pe lecțiile online. 

Fără asistență din partea profesorilor a fost dificil să rezolve anumite cerințe și au acordat o mai mare 

atenție materiilor pentru bacalaureat. Chiar dacă la început mulţi copii s-au bucurat la auzul veştii că 

se închid şcolile, pe parcurs şi-au dat seama cât de mult le lipsesc colegii şi dascălii. Părinții sunt 

încântați de faptul că școala continuă și copiii lor au acces în continuare la educație, dar uneori sunt 

îngrijorați de faptul că stau prea mult timp în fața dispozitivelor digitale. 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. 

Lecțiile online, în pofida emoțiilor firești ale unui început forțat de împrejurări triste, sunt o 

provocare pentru cei mai mulți dintre noi, obișnuiți fiind să ne desfășurăm orele în sala de clasă, dar 

aceasta este singura metodă rămasă pentru a continua studiul în timpul pandemiei. 

Învățarea digitală nu numai că permite elevilor să acceseze tot mai multe informații, dar pot și 

să se asigure că informațiile sunt adaptate nevoilor lor specifice. Posibilitatea de a ajuta fiecare elev 

să învețe în cea mai eficientă manieră, este cel mai important beneficiu al învățării digitale. 

Instrumentele și tehnologia digitală oferă profesorilor șansa de a împărtăși rapid informații cu 

alți profesori, în timp real. Prin îmbrățișarea dispozitivelor digitale și a învățării conectate, sălile de 

clasă din întreaga lume își sporesc abilitățile de învățare, experiența educațională și comunicare. 
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Educatoare: Ördög Rozália-Edit    

Gradinita cu program normal, nr. 2, Covasna 

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.  

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, 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;  
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- 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.
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Prof. înv. primar: Oros Maria Lidia   

Școala Gimnazială Nr. 1, Tărian 

Școala ONLINE este o provocare atât pentru dascăli, cât și pentru școlari. Profesorii sunt 

ocupați cu căutarea materialelor didactice, cu pregătirea lecțiilor pentru ziua următoare, ca acelea să 

fie cât mai accesibile și utile elevilor. Școlarii sunt oarecum ”obligați” să stea în fața ecranelor, pentru 

a participa la ore. După orele în sincron, urmează cele asincron, unde elevii lucrează individual, 

singuri. Acest lucru îi ajută pe învățăcei să fie independenți, poate mai creativi. Dacă pedagogul 

reușește să pregătească cât mai multe activități jucăușe, atrăgătoare, să predea astfel, încât educabilii 

să o perceapă ca pe o joacă, cu toții sunt câștigați. Așa cum spune Albert Einstein, ”Jocul este forma 

cea mai înaltă a cercetării”. Prin joc, copiii noștri învață foarte multe, fără a depune prea mult efort. 

În ONLINE, unele activități educative sunt mai greu de realizat, decât fizic, la școală; însă altele 

atrag după sine multe avantaje. De exemplu, e mai greu atât pentru dascălii, cât și pentru elevii 

claselor I scrierea literelor de mână. Din păcate, România are școlari, care provin din medii, familii 

nefavorizate. Chiar dacă au la dispoziție dispozitivele necesare învățării ONLINE, acești elevi sunt 

pierduți, dacă nu au cine să îi ajute (dacă membrii familiilor sunt analfabeți). Elevul nu va putea 

înțelege din fața ecranului cum se formează anumite litere, care e direcția de scris. 

Așa cum am mai spus, școala ONLINE vine și cu unele avantaje. Să luăm, de exemplu, materia 

Științe ale naturii, de la clasa a III-a. La această clasă un pedagog are de susținut lecția Transformări 

ale apei: evaporare, fierbere, condensare. La această oră am avut un adevărat succes. M-am folosit de 

toate materialele, obiectele existente din casă, pentru a putea prezenta elevilor mei aceste 

transformări. Am luat o oală, am pus apă în ea, și am pus-o pe aragaz. Am privit împreună cu elevii 

mei cum fierbe apa în oală, ce se întâmplă, dacă pun un capac peste oala în care fierbe apa. Acest 

lucru, la școală, sigur nu l-aș fi putut face. Elevii au fost foarte entuziasmați, iar din câte am observat, 

au înțeles mult mai repede cele întâmplate. Desigur, în timp ce am așteptat să fiarbă apa, am discutat 

despre caracteristicile apei, despre importanța apei în viața de zi cu zi. 

O altă activitate reușită am avut la clasa I, la Comunicare în limba română (pentru minorități). 

Tema lecției a fost animale domestice. Am rugat elevii (desigur, cei care au avut posibilitatea) să iasă 

în curte cu telefoanele mobile și să ne arate, pe rând, animalele din curtea casei. Deși toți copiii și-au 

văzut zilnic propriile animale, acum le-a făcut o imensă bucurie că își pot prezenta animalele 

preferate. Chiar dacă locuiesc la țară, și cu siguranță sunt obișnuiți cu acele animale, au avut răbdarea 

să se asculte unul pe celălalt, nu au vorbit deodată, nu s-au plictisit. Cu toții au avut ochii strălucitori, 

cu toții au avut emoții în prezentarea animalelor proprii. La școală doar numeam acele animale, însă 

școlarii nu aveau posibilitatea să ne prezinte propriile animale. Astfel, cu ajutorul tehnologiei și a 

ONLINE-ului, elevii mei au prezentat animalele domestice, începând de la pisică, până la vaca din 

poiată. 

Cu acordul părinților, am realizat niște videouri cu unele secvențe din activitățile susținute 

ONLINE, pe care le-am promovat pe site-ul școlii. (Desigur, în acele filmări, videouri, nu apar elevii, 

doar curtea casei lor, poze cu lucrările lor, etc.). 
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Sunt de părere că, activitățile educative realizate în online merită a fi promovate. Imaginea 

școlii trebuie să fie cât mai curată, cât mai transparentă, și să reflecte întotdeauna adevărul. Trebuie 

să vadă cu toții, cât de mult lucrează cadrele didactice pentru a avea rezultate cât mai deosebite, 

respectiv cu câtă pasiune lucrează elevii la aceste activități interdisciplinare (dacă aceste activități 

sunt bine structurate, bine gândite). Pedagogii din școala respectivă ”se pot lăuda” cu activitățile 

desfășurate,  elevii se pot mândri cu munca lor, iar părinții elevilor au încă un motiv pentru a fi mândri 

de copiii dumnealor. Desigur, toate acestea ajută și la creșterea numărului de elevi într-o anumită 

școală. Cu cât mai mulți părinți sunt impresionați de activitățile desfășurate într-o școală, văzând 

totodată dăruirea și bucuria școlalilor care au realizat acele activități, cu atât mai mult cresc șansele, 

ca din anul școlar următor să-și înscrie copiii în acea școală. 

Noi, pedagogii, trebuie să ținem cont de faptul că toți elevii sunt diferiți și pe toți trebuie să îi 

ajutăm să se ridice! „Copiii sunt ca fluturii care zboară în văzduh; unii se înalță mai sus ca alții, 

însă fiecare zboară cât de bine poate. De ce să-i compari între ei? Fiecare este diferit. Fiecare 

este special. Fiecare este frumos!" 
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Grădinița digitală – provocari, solutii pentru lucrul online cu preșcolarii 

Prof. înv. preşc. Osman Constanța Carmen     

Grăd. P. P. „Floarea- Soarelui” Reşiţa 

In acest an scolar activitatea didactică cu preșcolarii din gradinita noastra s-a mutat în mediul 

online. Cat de importante sunt activitatile educative realizate in online pentru o gradinita digitala? 

Știm cu toții că nimic nu poate înlocui contactul uman și relația profesor-elev ce se construiește 

în sala de curs. Cu toate acestea in acest an scolar am fost nevoiti sa vedem în cursurile online un 

substitut total al lecțiilor tradiționale și sa le privim ca pe un mod diferit de a atinge aceleași țeluri 

educaționale. Atunci când ne pregăteam pentru tranziția la cursurile online, profesori, părinți 

deopotrivă,se intrebau Sunt cursurile online un instrument didactic eficient?, Sunt ele pe placul 

copiilor? și Sunt ele la fel cu cele față in față?  

Una dintre marile provocări ale predării online este faptul că profesorul nu știe dacă elevul 

chiar face ce trebuie să facă, administrarea timpului în cursurile online este o altă provocare. Cu 

toții ne întrebăm dacă activitățile didactice au aceeași durată ca în cazul cursurilor tradiționale? În 

mod firesc, adaptarea la ritmul cursurilor online nu se face imediat, iar după intrarea  în rutina 

ciclului de predare-învățare observăm că unele activități durează mai mult, iar altele mai puțin. E 

important să facem schimb de experiență cu ceilalți colegi implicați în cursuri online și să analizăm 

observațiile și sugestiile primite. 

Cu prescolarii am organizat activităţi curriculare și extracurriculare în mediul școlar, extrașcolar 

și în mediul online în cadrul  evenimentelor unității sau proiectelor educaţionale. Pentru  planificarea  

acestor activităţi  am  analizat  resursele  materiale  şi  umane  disponibile  și am organizat  evenimente 

în mediul online.  

Pentru buna desfășurare a activităților didactice în mediul  online am utilizat aplicațiile de creare 

de resurse educaționale deschise LernningApps, Wordwall, Jingsawplanet, Wordart, Liveworksheets, 

Qiuk, Video maker, PowerPoints. Tot online s-a desfășurat și evaluarea semestrială în care am căutat 

să planificăm activități menite să ne dezvăluie achizițiile pe care le posedă preșcolarii la finalul 

semestrului I, urmărind o serie de comportamente corespunzătoare fiecărui domeniu de dezvoltare. 

În acest sens am urmărit activitatea fiecărui copil, am întocmit instrumente de evaluare atractive și 

interactive, care au fost create sau selectate ţinând cont de vârsta și dezvoltarea preşcolarilor 

Parintii au fost informaţi periodic despre rezultatele şi progresele copiilor, am oferit feedback 

și i-am contactat periodic în timpul activităților online. Pe parcursul  anului şcolar  am planificat 

întâlniri sincron și asincron cu prescolarii, dar şi după o planificare calendaristică specifică elaborând 

materiale informaționale în format electronic pentru aceștia. 

Pentru continuitatea activităților de proiect am utilizat platformele eTwinning, Climate-action. 

Astfel, am implicat parinti, copii atat la nivelul grupei cat si la nivel de unitate scolara in derularea si 

desfasurarea unor activitati, evenimente din cadrul proiectelor utilizand platforma eTwinning. 
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Activitati educative în cadrul proiectului    

Scoala de acasă- aspecte pozitive si negative 

prof. Ovidiu Dragoi   

Scoala Gimnaziala Nr. 1 I. L. Caragiale, judetul Dambovita 

Scoala online a reprezentat o adevărată provocare pentru derularea activităților educative 

deoarece acestea necesitau, inainte de debutul invatamantului online, un cadru inedit, nonformal care 

presupunea prezenta fizica a celor implicati (participarea la proiecte educaționale interscolare care 

presupuneau deplasarea elevilor intr-o scoala organizatoare, competitii cu continut cultural, artistic, 

literar care necesitau prezenta fizică pentru a maximiza aspectele formative,vizite la muzee,case 

memoriale,castele si cetati medievale sediile unor instituții de presa, activitati desfasurate in spatii 

industriale sau comerciale etc). 

În contextul în care accentul s-a pus pe minimizarea ,,pierderilor” la disciplinele de specialitate, 

rolul orei de consiliere și orientare si a activităților educative complementare s-au estompat din punct 

de vedere al impactului formativ, cu toate consecințele negative reprezentate de cooperarea 

interpersonală, manifestarea spiritului civic, toleranței, relaționare și empatizare. 

În cazul școlii noastre, accentul a fost pus pe asigurarea de mijloace electronice de comunicare 

respectiv a fiselor de lucru în cazul elevilor care nu au primit un dispozitiv electronic si mai puțin pe 

latura formativa a predării si învățării sau a altor activități non formale, fenomenul absenteismului 

ajungand la un nivel fără precedent. Paradoxul este că în această perioadă, marcata de desfășurarea 

aproape exclusiv online a activităților școlare, avem în curs de implementare un proiect de mobilitate 

scolara Erasmus + care are ca scop creșterea frecvenței școlare prin folosirea metodelor si strategiilor 

moderne si ale cărei activități au fost puternic afectate de pandemie. 

În ceea ce privește aspectele pozitive/oportunitatile pe care scoala online le poate oferi elevilor 

pentru activitățile educativ cele mai importante apreciez ca sunt urmatoarele: 

• existența la disciplina Consiliere si Orientare a manualelor digitale, a altor auxiliare

didactice(caiete de lucru) care ofera sugestii de teme atractive si interactive pentru desfășurarea unor 

activități de calitate; 

• stimularea creativității cadrelor didactice pentru găsirea unor formule optime de prezentare a

unor teme precum educatia pentru sanatate, prevenirea violenței în mediul virtual, educatia ecologică, 

interculturală, dezvoltarea spiritului civic,formarea gandirii critice etc; 

• crearea unui număr impresionant de resurse digitale deschise,inclusiv în domeniul educativ

sau care pot fi adaptate în funcție de specificul claselor si de particularitatile  individuale ale elevilor; 

• reducerea fenomenului de bullying emotional, verbal si fizic prin proiecte precum ,,Ora de

net", derulat în parteneriat cu Crucea Rosie; 

• autoresponsabilizarea si dezvoltarea autonomiei atât in cazul elevilor cât și a cadrelor

didactice, creșterea inventivității, adaptarea permanentă si personalizarea activităților propuse 

elevilor(în săptămâna Scoala Altfel, spre exemplu); 

• schimbarea paradigmei curriculare si centrarea curriculumului pe formarea de competente si

individualizarea traseului educational, toate raportate la  cele opt competentele -cheie stabilite la nivel 

european 

• includerea în ofertă de formare a instituțiilor cu atribuții domeniu (CCD, ISJ) a unor cursuri

de abilitate curriculara(proiectul CRED) sau ,,Integrarea e-learning în procesul educational" foarte 
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utile in formarea continuă a cadrelor didactice ceea ce contribuie direct la o noua abordare a 

demersului didactic cu accent si pe latura formativa; 

Aspecte negative ale școlii online pentru activitățile educative: 

• accesul limitat al elevilor la dispozitive electronice de comunicare cu scoala( aproximativ o

treime nu au acces) din total în ciuda distribuirii unui număr mare de tablete; 

• probleme legate de utilizarea platformelor educaționale, a platformelor de comunicare,

traficul de date mobile, întreruperi de energie electrică, lipsa de acoperire a rețelei de internet etc. 

• lipsa de expertiza a cadrelor didactice în domeniul educației non formale desfășurate în mediul

online; 

• tranzitia abruptă în cazul majorității cadrelor didactice de la învățământul tradițional la unul

bazat pe integrarea e-learning în educatie; 

• mentalitatea părinților care au fost formați într-un sistem de învățământ din care au lipsit

mijloacele electronice si pe care le consideră în mare parte lipsite de eficienta din perspectiva invatarii 

sau perspectiva asupra redundanței învățării, în format tradițional sau modern; 

• utilizarea tehnologiei pentru învățare prin e-learning diferă fundamental de folosirea mijloace

electronice de către elevi, preponderent pentru divertisment sau social-media, ceea ce grevează asupra 

procesului de învățare,marcat de efort susținut si care presupune selectarea informatiilor relevante, 

interpretarea critica, educatia pentru valori; 

În concluzie, consider ca oportunitatile oferite de invatamantul online exced dezavantajele 

inerente acestor activitati exclusiv,,la distanta’’ deși excesiv folosite prin forta imprejurarilor în 

ultimul an, în contextul epidemiologic marcat de consecintele pandemiei.  

Activitățile formative au putut fi desfășurate acolo unde au fost întrunite anumite 

conditii(tehnice,pedagogice,informaționale,motivationale), cu limitele aferente învățământului la 

distanta. In viitor aceste tipuri de activități non-formale vor avea un cadru normativ si de resurse 

suficient pentru a oferi calitate si diversitate, corelate cu nevoile elevilor. 

În domeniul educației, desi elevii sunt privați de invatarea participativă, bazată pe interacțiunea 

directă cu cadrul didactic si ceilalti elevi în diferite forme de organizare, se pot folosi metode si 

strategii alternative care presupun colaborarea si comunicarea(studiul de caz, investigatia, instruirea 

asistată de calculator, portofoliul) astfel incat sa se compenseze lacunele scolii online pe latura 

formativa a educatiei. 

Bibliografie: 

Scoala online. Elemente pentru inovarea educatiei. Raport de cercetare evaluativa, Bucuresti, 

Mai, 2020; 

Programele scolare pentru clasele V-VIII, 2017 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 3, MARTIE, 2021

70



Educaţia de calitate 

Păcurariu Crinişoara Adina-                                                                  

Şcoala Gimnazială Nr. 7 Petroşani 

Calitatea educaţiei poate fi privitǎ ca un ansamblu de caracteristici ale unui program de studiu 

şi ale furnizorului acestuia prin care sunt îndeplinite aşteptǎrile beneficiarilor, precum şi standardele 

de calitate. Beneficiarii şi clienţii educaţiei de calitate (elevii, pǎrinţii, societatea) ar fi de dorit sǎ fie 

consultaţi permanent în ceea ce priveşte satisfacţia lor faţǎ de serviciile educaţional de care 

beneficiazǎ. 

Calitatea şi eficienţa sunt doi piloni importanţi ai reformelor educaţionale din toată lumea, care 

trebuie avute în vedere la construirea sistemelor naţionale de management şi de asigurare a calităţii 

şi în învăţământul românesc. 

Îmbunǎtǎţirea managementului resurselor umane în învǎtǎmânt printr-o planificare strategicǎ şi 

oferirea de stimulente pentru performanţǎ poate contribui semnificativ la îmbunǎtǎţirea rezultatelor 

în educaţie. Sunt necesare eforturi suplimentare ale tuturor actorilor implicaţi în proces pentru a spori 

calitatea, accesibilitatea, relevanţa, eficienţa, echitatea educaţiei. 

Educaţia de calitate: 

• Este centrată pe clienţii şi beneficiarii serviciilor educaţionale;

• Este oferită de instituţii responsabile;

• Este orientată pe rezultate;

• Respectă autonomia individuală şi are la bază autonomia instituţională;

• Este promovată de lideri educaţionali;

• Asigură participarea actorilor educaţionali şi valorizarea resursei umane;

• Se realizează în dialog şi prin parteneriat;

• Se bazează pe inovaţie şi pe diversificare;

• Abordează procesul educaţional unitar, în mod sistemic;

• Are ca obiectiv îmbunătăţirea continuă a performanţelor;

• Înţelege interdependenţa între furnizorii şi beneficiarii implicaţi în oferta de educaţie.

Calitatea în educație este asigurată prin următoarele procese: 

a) planificarea și realizarea efectivă a rezultatelor așteptate ale învățării;

b) monitorizarea rezultatelor;

c) evaluarea internă a rezultatelor;

d) evaluarea externă a rezultatelor;

e) îmbunătățirea continuă a rezultatelor în educație.
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Școala trebuie să contribuie la egalizarea șanselor tuturor copiilor la educație și la dezvoltarea 

potențialului lor, precum și la orientarea pregătirii școlare și profesionale. În învățământul 

contemporan se pune accentul pe funcția formativă a acestuia. 

În elaborarea strategiilor didactice orientarea modernă a determinat noi roluri pentru fiecare 

participant la actul învățării, noi modalități de realizare a învățării, alte perspective de evaluare. 

Pentru asigurarea calității proceselor care se desfășoară într-o instituție de învățământ 

preuniversitar este necesară existența unei structuri minimale la nivel de unitate, constând într-un 

Consiliu (comisie) al calității, din care să facă parte atât managementul școlii, cât și toate cadrele 

didactice care contribuie la desfășurarea activităților educative din unitate. 

Acest consiliu ar trebui să aibă prerogative extinse la nivelul: stabilirii programelor de 

învățământ ce vor fi utilizate în școală; al manualelor ce vor fi studiate la clasă, la toate disciplinele; 

stabilirii standardelor de evaluare atât pentru cadrele didactice, cât mai ales pentru elevi; identificării, 

analizei, deciziei și rezolvării oricărei probleme care apare în școală înainte de a atinge faza de 

conflict; identificării căilor de urmat, a metodelor și tehnicilor ce vor fi folosite pentru îmbunătățirea 

continuă a calității procesului educativ; evaluării programelor de dezvoltare pe termen mediu și lung 

etc. Pentru realizarea tuturor sarcinilor ce revin acestui „consiliu”, în mod operativ, este necesară 

înființarea cercurilor de calitate la nivelul fiecărei clase, care să acționeze ca organ operativ la nivelul 

școlii. 

Totalitatea metodelor şi instrumentelor, grupate într-un sistem coerent, utilizate pentru 

menţinerea şi ridicarea calităţii educaţiei oferite de către şcoală constituie sistemul de management al 

calităţii. Sistemul de management şi de asigurare a calităţii are ca funcţie principală orientarea 

dezvoltării unităţii şcolare în direcţia creşterii calităţii educaţiei oferite membrilor comunităţii şi 

comunităţii în ansamblul ei. 

Privit ca un ajutor important în desfăşurarea activităţii didactice la clasă, materialul didactic şi 

mijloacele de învăţământ trebuie folosite ca un stimulent pentru elevi, pentru crearea unui mod 

atractiv de a învăţa, fiind o necesitate. Acestea nu trebuie să existe doar pentru a decora clasa, ci 

trebuie utilizate în mod concret la lecţii. Implicarea elevilor în crearea materialelor le trezeşte 

interesul şi  le facilitează înţelegerea mesajului pe care urmărim să-l transmitem. 

În asigurarea calitãtii educatiei sunt avute în vedere trei domenii fundamentale de organizare si 

functionare. Criteriile, standardele si indicatorii de performantã trebuie sã fie astfel formulati,  încât 

accentul sã nu fie pus numai pe conformarea unei organizatii la un set predeterminat sau predefinit 

de conditii cantitative si calitative, ci si pe angajarea deliberata, voluntara si proactivã a institutiei 

pentru realizarea anumitor performante demonstrabile prin rezultate efective. Aceste domenii sunt: 

a) capacitatea institutionalã care rezultã din organizarea internã si infrastructura disponibila

pentru a îndeplini obiectivele programelor educationale; 

b) eficacitatea educationalã care constã în mobilizarea de resurse umane si financiare, cu scopul

de a determina elevii sã obtinã rezultate cât mai bune în învãtare; 

c) managementul calitãtii care rezultã din structurile, practicile si procesele prin care se asigura

in institutie îmbunãtãtirea continuã a serviciilor educationale. 

Așadar, calitatea reprezintă nivelul de satisfacție pe care îl oferă eficacitatea ofertei 

educaționale din domeniul învățământului și formării profesionale, stabilit prin atingerea unor 
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standarde cerute și a unor rezultate excelente care sunt solicitate și la care contribuie participanții la 

procesul de învățare și ceilalți factori interesați. 
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Importanța activităților educative realizate în online   

pentru promovarea imaginii școlii 

Prof. Păduraru Raluca Teodora    

Școala Gimnazială ,,Ion Rotaru,, Valea lui Ion 

Trăim într-o perioadă în care apar schimbări peste schimbări iar incertitudinea e la tot pasul. 

Trecerea de la învățământul clasic la cel online, necesită o adaptare rapidă la un alt ritm, atât din 

partea elevilor și a profesorilor cât mai ales din partea părinților. 

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

• Au nevoie de o perioadă de adaptare și de reguli potrivite.

În acest context, cu răbdare, compasiune și susținere, încredere, 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. Este foarte important ca rolurile familiei și ale școlii să se completeze în 

contextul actual, fără a se afla în contradicție. 

Acest tip de raport educațional are un impact deosebit asupra imaginii școlii. Crearea unei 

imagini pozitive a școlii se realizează prin fiecare cadru didactic din instituție, fiecare elev, fiecare 

familie, membri ai comunității, consilieri, îndrumători etc, schimbarea venind prin fiecare din noi. 

Un alt punct cheie în conturarea unei imagini pozitive a școlii noastre este colaborarea pentru 

activități extracurriculare atractive pentru copii, cât stau acasă (ateliere digitale, cursuri online în care 

să-și formeze pasiuni, schimburi de experiență)  Aceste activități au menirea de a face cunoscut 

talentul și potențialul fiecărui elev, de a le face vizibile manifestările lor, de a le stârni interesul, 

bucuria, implicarea, satisfacția. 

Cea mai recentă activitate în acest sens  a fost activitatea extrașcolară, organizată în mediul 

online ,, Sportul se joacă,, Activitatea a avut un puternic impact asupra elevilor, provocările de care 

au avut parte contribuind la educarea trăsăturilor de voință și caracter precum ambiția, curajul, 

fermitatea, perseverența, creativitatea dar și la dezvoltarea relațiilor de colaborare și într-ajutorare, 

spiritul de responsabilitate în grup, dorința de autoperfecționare. 

Așadar, învățarea online poate fi ceea ce au nevoie copiii, practic , pentru viitorul lor: de 

autonomie, de responsabilitate, de simțul colaborării și de încredere, de reziliență. 
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ȘCOALA ONLINE- PROVOCĂRI 

Prof. Pădureanu Natalia 

Școala Gimnazială Zăvoi 

Chiar dacă școala online a venit cu noi provocări pentru noi toți, încercăm să ne adaptăm din 

mers. Participăm la formări, învățăm unii de la alții, încercăm să ținem pasul. Cel mai mult au avut 

de suferit, în această perioadă, activitățile extrașcolare, proiectele în care ne implicam și puneam mult 

suflet atât noi cât și eleviii școlii noastre. 

Nu am renunțat, astfel că, împreună cu reprezentanții BNR am organizat lecții on line de 

educație financiară, lecții la care au participat cu interes elevii clasei a VIII a. Sprijinul specialiștilor 

a fost de un real ajutor, după cum știm, România se confruntă cu o gravă lipsă de educație financiară 

în ceea ce privește populația școlară. 

Un alt proiect de suflet este cel referitor la protejarea habitatului din Parcul Național Retezat, 

proiect în care este implicată școala noastră. Întrucât pandemia nu ne permite efectuarea activităților 

pe care ni le-am propus.  

Reprezentanții parcului, ne-au trimis in școli materiale video pe care le-am putut transmite 

elevilor. Acest lucru ne-a permis să ținem viu ineresul elevilor pentru acest proiect până în momentul 

în care vom putea trece la partea practică a acestuia. 

Colaborarea între școli, între dascăli a fost parcă mai eficientă ca niciodată. Indiferent de 

disciplina predată, au existat proiecte comune și învățare interdisciplinară. Aceste proiecte nu s-au 

oprit la nivelul școlii ci țin să menționez colaborarea deosebită, transfrontalieră, cu școli și organizații 

din Republica Moldova. 

Iată că profesori, informaticieni, specialiști din diferite domenii s-au adunat laolaltă în sprijinul 

învățământului și pentru viitorul acestuia. Niciodată în intreaga mea carieră nu am fost martor la așa 

o uniune de forțe.

Oamenilor de la catedră  li s-au adaugat reprezentanții primăriilor, ai consiliilor locale care au 

identificat alături de profesori elevii cu probleme materiale care nu dispuneau de echipamente 

necesare școlii online. Oamenii de afaceri au sponsorizat elevii defavorizați cu tablete și conexiune 

la internet. 

Deci, se poate! Mai avem o speranță în viitorul tinerei generații. Atâta timp cât avem grijă unii 

de alții, școala- fie ea și online merge mai departe! 
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PROIECT EDUCAȚIONAL NAȚIONAL:       

„PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII - ȘCOALA ONLINE” 

ZIUA ȘCOLII - ESCAPE ROOM ONLINE     

Pálfi Tünde prof. primar, Odorheiu Secuiesc 

„Şcoala bună – în continuarea grădiniţei – învaţă pe copiii cu uşurinţă, bazându-se pe 

acţiune, experinţă, ţinând cont de particularităţile de vârstă şi interesul acestora.” Pála Károly     

Viaţa omului se constituie din „perioade tranzitorii”. Prima este tocmai naşterea. Urmează 

perioada preşcolară, când copilul ajunge la creşă şi grădiniţă. Abia se acomodează cu noul stil de 

viaţă încercând să devină independent, însuşind noi deprinderi, găsind prieteni, - deja trebuie să 

meargă la şcoală, unde va lua totul de la capăt. Îl aşteaptă un anturaj nou, noi colegi, adulţi care-i sunt 

străini, un mod de trai total diferit, o altă ordine de zi, alte obiceiuri – la care trebuie să se acomodeze. 

Se vorbeşte puţin despre trecerea de la un ciclu la altul, deşi nu este lipsită de probleme şi traume.     

Punctul tare a școlii noastre este primirea cu dragoste a elevilor din partea dascălilor,  să se 

simte ca acasă, să le fie mai ușor acomodarea în noua lor comunitate. 

Şcoala noastră s-a înfiinţat în anul 1896. Se numea Şcoala Generală nr.1. La sărbătorirea a 110 

ani de la înfiinţare, în anul 2006, colectivul de muncă al şcolii a hotărât ca unitatea şcolară să 

primească un nume. Ne-am gândit la o persoană care a trăit, a activat în oraşul nostru şi a cărei 

personalitate să fie o pildă pentru cei care învaţă şi lucrează aici. Astfel, de mai bine de 13 ani, unitatea 

de învăţământ se numeşte Şcoala Gimnazială “Tompa László”.  

Tompa László a fost un poet de seamă al literaturii ardeleneşti din perioada interbelică, cel care 

o mare parte din viaţa lui a petrecut-o în oraşul nostru. S-a stins din viaţă în data de 13 mai 1964. Ca

semn de respect, în fiecare an la această dată îl comemorăm cu ocazia “Zilei Şcolii”.

Noi, cadrele didactice din şcoală, ne străduim să oferim elevilor educaţie complexă. 

Considerăm că toate materiile sunt la fel de importante. Ne bucură faptul că mulţi elevi sunt 

ambiţionaţi de istorie şi de literatură, la fel ca înaintaşul lor. Totodată  încercăm să orientăm pe elevii 

noştri spre valori morale, etice. Pentru atingerea acestor scopuri, ne putem baza pe viaţa şi activitatea 

lui Tompa László, deoarece el întruchipează ştiinţă, suflet, dragoste pentru trecutul istoric, pentru 

semeni, dăruinţă pentru cultivarea limbii literare, altruism şi respect pentru valori.     

Nepoata lui Tompa László ne vizitează în fiecare an cu ocazia Zilei Şcolii. Dânsa înainte de 

pensionare a fost profesoară, director de şcoală, inspector şcolar. Organizăm pentru elevi întâlniri cu 

ea. Copii sunt mândri şi ascultă cu plăcere povestirile despre bunicul ei, adresând Doamnei o mulţime 

de întrebări. Mulţi dintre elevi doresc să fie ca înaintaşul lor: să cunoască mai multe limbi, să scrie 
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mai ales poezii, să fie cunoscuţi în rândul artiştilor. Vizitează împreună casa memorială, depun 

coroane de flori la mormântul poetului şi la statuia din faţa şcolii.  

În anul școlar trecut am organizat Ziua Școlii într-un mod cât mai atractiv pentru elevi, cu 

scopul de a implica cât mai mulți dintre ei într-o participare cât mai activă și cu rezultate măsurabile. 

Copiii secolului XXI. necesită un alt fel de a aborda diferite teme, de aceea ne-am gândit să 

apelăm ca formă de organizare a activității la așa numita escape room. 

La această formă de organizare am încercat să adăugăm conţinutul. Desigur, acest “joc” la noi 

a căpătat un aspect mult mai simplificat, cu exerciţii mai uşoare, adecvate posibilităţilor, vârstei 

elevilor şi al spaţiilor avute la dispoziţie. Un alt element esenţial este că exerciţiile propuse au făcut 

parte din zona culturală şi a artelor.  

Tematica a fost cunoaşterea vieţii şi activităţii lui Tompa László. Fiecare clasă de elevi a fost 

organizată în 4-5 grupe. Fiecare grupă trebuia să rezolve exerciţiile date, însă când a terminat, deci 

când “ şi-a îndeplinit misiunea”, încă nu a putut să “evadeze”. Trebuia să dea o mână de ajutor 

colegilor de clasă din celelalte grupe. Au “evadat” doar atunci când toate grupele din clasa respectivă 

“ şi-au îndeplinit misiunea”. Astfel, această formă de organizare, pe lângă scopul de a dobândi noi 

cunoştinţe, a avut şi un important rol de team building. A fost necesară munca individuală a fiecăruia 

dar şi unirea comună a eforturilor pentru “îndeplinirea misiunii”.  

Concret: elevii au avut un material de citit, cu informaţii utile despre viaţa şi activitatea poetului. 

Apoi trebuiau să rezolve un rebus complex. Alţii au confecţionat din hârtie brazi şi cai, elemente 

importante din tematica liricii poetului. Cei mici, au desenat “bradul singuratic”, după celebra poezie. 

Aceste desene apoi au fost capsate, devenind Cartea ilustrată a clasei. După această aventură, toţi 

participanţii au primit diplome. S-au aşezat în jurul bradului singuratic din grădina şcolii unde au 

povestit despre experienţele zilei. Toţi au fost mulţumiţi de reuşită. Au mărturisit că le-au plăcut 

exerciţiile. Cel mai mult le-a plăcut forma de organizare. Sunt obişnuiţi cu jocurile de video de acest 

tip, însă aici le-a plăcut că puteau fi ei înşişi cei care au participat la aventură, într-un spaţiu real, nu 

ca un personaj fictiv, într-un spaţiu virtual. 

Şi pentru noi, pedagogii, această activitate a constituit o reuşită. Elevii au dobândit cunoştinţe 

care sunt necesare pentru cultura lor generală însă pe care nu au reuşit să le înveţe în cadrul orelor de 

curs. Acestea sunt aspecte măsurabile. Totodată, s-a întărit spiritul colectivităţii. Elevii au înţeles că 

pentru atingerea scopului comun este necesar aportul fiecăruia în parte, dar colectivitatea are succes 

deplin doar atunci când membrii se ajută reciproc. 

Prin toate activităţile noastre şcolare dorim să înzestrăm elevii noştri pe lângă cunoştinţe 

teoretice, şi cu acele valori morale pentru care şcoala noastră l-a ales pe Tompa László ca să fie 

exemplu de urmat de către noi toți. 

Și anul acesta am organizat online ”Ziua Școlii”. A ieșit puțin altfel, totuși copiilor le-a plăcut 

întâlnirea, mai ales munca în echipă. Eu cred că această lume, lumea calculatoarelor nu le este străină, 

unde îşi pot pregăti aripile pentru a zbura, în vederea cuceririi cetăţii ştiinţei. 
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Sunt de acord cu Maria Montessori, care afirma „libertatea dezvoltării copilului nu înseamnă 

să-l lăsăm pur şi simplu singur, ci să înălţăm în jurul său cu dragoste susţinută o ambianţă 

potrivită. Cu atât este mai perfectă ambianţa, cu atât mai puţină intervenţie e necesară din partea 

adulţilor.” 
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Promovarea imaginii grădiniței în comunitate 

Prof. Palos Claudia Daniela 

Gradinita cu Program Prelungit nr. 19 

Drobeta Turnu Severin, Mehedinti 

„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..”(Maria Montessori –“Descoperirea copilului”) 

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 alte tari, 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. 

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: 
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▪ nevoia deschiderii gradinitei catre comunitate

▪ sensibilizarea comunitatii la nevoile gradinitei

Modalitatea eficienta si viabila prin care comunitatea poate sa raspunda solicitarilor din

sistemul educational este practicarea in parteneriat a proiectelor, acest lucru ramanand un instrument 

valoros al gradinitei-in general si un mare castig pentru educatia copiilor-in special, pornind de la 

ideea ca prescolarul trebuie scos cat mai mult din atmosfera obisnuita a gradinitei pentru a intra in 

relatie cu semenii. Copilul vine astfel in contact cu diferite persoane, creste si se dezvolta intr-un 

mediu comunitar variat. 
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NU ÎNVĂŢĂM PENTRU ŞCOALĂ, CI PENTRU VIAŢĂ 

Prof. Panait Marin   

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Poenari 

Școala Gimnazială Nr. 1 Poenari din Ulmi-Giurgiu funcționează din anul 1905 şi a ocupat un 

rol esențial în comunitate, a fost şi este locul în care sufletelele unor” boţuri de humă” devin caractere 

puternice, independente și gata să-și ia zborul spre lume. 

Ce suntem? Suntem o şcoală performantă, dorită de populaţia şcolară, suntem un colectiv a 

cărui principală calitate este dorinţa de foarte bine materializată prin muncă, printr-o muncă asiduă, 

dăruită idealurilor de performanţă, suntem elevii care ştiu ce vor de la viitor şi se pregătesc în acest 

scop; suntem simbolul corectitudinii şi dăruirii profesionale, suntem noi, Şcoala Gimnazială Nr. 1 

Poenari din Ulmi-Giurgiu. 

Misiunea şcolii noastre este de a oferi educaţie de calitate, instruire performantă şi creativă, 

integrare prin respectarea egalităţii de şanse, promovare a tradiţiei, a legăturii cu comunitatea locală 

şi a dimensiunii europene. 

Şcoala noastră îşi doreşte să devină un centru de elită în privinţa resurselor educaţionale şi a 

serviciilor oferite comunităţii. Activitatea didactică este canalizată spre obţinerea de rezultate 

competitive la nivelul masei de elevi, se asigură calitatea predării şi învăţării în acord cu standardele 

timpului nostru. Învăţământul trebuie să determine schimbări pozitive la nivelul comportamentului 

individual şi social. 

Ne propunem să fim una dintre şcolile foarte bune din judeţul Giurgiu apreciată de elevi, părinţi 

şi comunitatea locală, prin: 

1. Construirea şi promovarea imaginii şcolii în contextul climatului de descentralizare şi

autonomie instituţională; 

2. Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii în perspectiva egalizării şanselor precum şi

îmbunătăţirea calităţii acestuia prin implicarea cadrelor didactice la luarea deciziilor şi îndeplinirea 

lor; 

3. Asigurarea pentru fiecare elev din şcoala a accesului la calculator, navigare pe Internet;

4. Crearea unui climat de siguranţă fizică şi libertate spirituală pentru toţi elevii;

5. Curriculum la decizia şcolii diversificat şi atractiv, realizat prin consultarea elevilor şi

părinţilor şi cuprinderea fiecărui elev într-o formă de educaţie extracurriculară; 

6. Încadrarea de personal didactic cu o înaltă pregătire ştiinţifică şi metodică, receptiv la nou şi

interesat de perfecţionare şi formare continuă; 

7. Prevenirea eşecului şcolar, abandonului şcolar şi includerea tuturor elevilor într-o formă

superioară de şcolarizare, creşterea performanţei şcolare; 

Ce vom fi?     Vom fi viitorul aşa cum îl visăm, vom fi cei ce vor semăna în continuare educaţia 

bunului simţ şi al dorinţei de foarte bine. 
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Ne aflăm pe direcţia cea bună pentru îndeplinirea obiectivelor pe care ni le-am propus. Suntem 

conştienţi că ne aflăm pe un drum ascendent spre perfecţionarea procesului de învăţământ, ca rezultat 

al acţiunilor convergente ce vor avea la îndemână trei elemente esenţiale: elevii, părinţii şi calitatea a 

tot ceea ce întreprindem, ca o garanţie a durabilităţii realizării scopului propus. 
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CONCEPTUL ȘI AȘTEPTĂRILE PROMOVĂRII ÎN ONLINE 

Prof. înv. preșcolar Panait Petronela 

Grădinița cu program normal nr. 2 Valu lui Traian, Constanța 

Promovarea cuprinde ansamblul activitatilor prin care sunt comunicate informatii despre 

produsele sau serviciile unei firme, în cazul nostru unități școlare, cu scopul de a convinge 

consumatorii sa le achizitioneze. 

Activitatea promotionala cunoaste in perioada actuala o mare varietate sub raportul 

continutului, rolului, formei de realizare ect., de aici si dificultatea clasificarii lor riguroase. Cu o 

frecventa mai mare sunt retinute drept criterii esentiale de delimitare a activitatii promotionale natura 

si rolul lor in sistemul communicational al unității. 

In functie de aceste criterii, activitatile promotionale se pot structura astfel: publicitatea, 

promovarea activităților desfășurater, relatiilor cu părinții și copiii. 

O sa vorbesc in cele ce urmeaza despre publicitate su promovarea activităților desfășurate. 

După cum bine știm activitățile didactice în on line la grădiniță depind foarte mult de 

colaborarea cu părinții deoarece aceștia sun parteneri direcți în desfășurarea lor. Totodată activitățile 

trebuie să fie explicate cât mai clar cu elemente simple, eventual prezentate în ppt, pentru a fi înțelese 

foarte bine iar rezultatele să fie cele așteptate. 

O grădiniță 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 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 termeni de marketing, în promovare sau relații cu publicul, directorul este cea mai importantă 

persoană. El trasează direcția pe care dorește ca unitatea școlară 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 internă este unul din cele mai 

importante moduri de promovare a școlii. Viziunea directorului nu trebuie să fie împotriva nevoilor 

și dorințelor clienților, ci dimpotrivă, școala va fi pregătită pentru nevoile prezente și actuale ale 

pieței. 

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 unității. Este vital ca școala să fie receptivă la continua schimbare a nevoilor și 

intereselor acestora, altfel alege riscul de a pierde locul pe piață. 

Cu cât activitățile sunt mai attractive, metodele de realizare simple și clare și rezultatele acestora 

frumos promovate cu atât părinții și copiii sunt mai mulțumiți iar unitatea școlară mai căutată. 
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ACTIVITĂȚI EDUCATIVE REALIZATE ÎN ONLINE 

PENTRU PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

Prof. Panduru Anca - Giorgiana, 

Liceul Tehnologic Baia de Fier 

Din luna martie 2020, școala a trecut în lumea digitală: orice interacțiune se face pe Teams, 

Zoom, sau alte platforme, cu un ecran între noi, cadrele didactice, și elevii din fața noastră. Școala, 

de care vorbeam simplu până acum, a devenit școala online, școala de acasă, teleșcoala sau chiar 

Școala pe net. 

Trecerea la educația digitală, făcută de la o zi la alta, ridică multe întrebări. Cum vom crea și 

menține implicarea elevilor în online, cum le vom gestiona emoțiile? Cum ne pregătim pentru școală: 

hibrid sau doar online, cum ne putem pregăti mai bine pentru procesul de predare - care am văzut ca 

a avut mult mai multe provocări în online, pentru cât timp? Cum mutăm școala online? Cel mai la 

îndemână răspuns: cu ajutorul platformelor educaționale de învățare. Astfel, învățarea continua 

dincolo de școală și cu instrumente online accesibile tuturor. 

Astăzi, atât în învățământul universitar, cât și în cel preuniversitar, este recunoscut rolul 

Internetului și, în particular, al Web-ului, în predare, învățare și evaluare. În multe cazuri, Web-ul a 

devenit un instrument de lucru indispensabil pentru toți actorii educaționali, atât în sala de clasă, cât 

și în afara sa. Tehnologiile moderne oferă o gamă largă de aplicații, acestea reprezentând fundația 

pentru un nou sistem de furnizare a educației și de construire a cunoașterii. 

Odată 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. 

Webgrafie: https://www.elearning.ro/utilizarea-resurselor-web-pentru-educatie. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 

LA DISCIPLINA EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT    

REALIZATE ÎN ONLINE PENTRU PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

Prof. Panduru Ion Daniel,     

Liceul Tehnologic Baia de Fier, Gorj 

“Cei care educă copiii sunt demni de mai multă onoare decât cei care le dau viaţă; de aceea pe 

lângă viaţă, dăruiţi copiilor şi arta de a trăi bine, educându-i.” Aristotel  

Activităţile extracurriculare permit dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 

activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socioculturale, 

facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 

fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 

În această perioadă, profesorii de educație fizică și sport sunt în faţa unei mari provocări 

pandemia de COVID-19.  

Din acest punct de vedere, cadrele didactice au fost determinate să identifice cele mai adecvate 

resurse informaționale și tehnologice care să le permită desfășurarea activităților didactice, în 

condițiile unui proces de predare-învățare exclusiv online, sau faţă în faţă cu respectarea unor norme 

stricte. Principalele probleme cu care se confruntă disciplina Educație fizică și sport sunt câteva 

restructurări semnificative care se referă la conținuturile prevăzute de programele școlare, cel al 

proiectării didactice, al organizării și desfășurării efective a procesului de învățământ.  

Obiectivele majore sunt: 

- asigurarea continuității procesului de instruire la disciplina Educație fizică și sport, pe baza

prevederilor programelor școlare și a achizițiilor elevilor din anul școlar precedent; 

- crearea unui context curricular adaptat noilor condiții de organizare a învățământului, astfel

încât disciplina Educație fizică și sport să răspundă cerințelor desfășurării procesului de predare 

învățare şi în sistemul online, în anul școlar 2020 – 2021.   

Asemenea tuturor disciplinelor din trunchiul comun, Educația fizică și sport, promovează 

centrarea pe elev și particularitățile acestuia. Ca urmare, competența elevului abordată din perspectiva 

celor trei componente ale acesteia: cunoștințe, abilități (aptitudini, capacități, deprinderi) și atitudini, 

va reprezenta polul de interes al profesorului.  

În situaţia actuală, profesorii de educație fizică și sport se confruntat cu o serie de dificultăți în 

activitatea directă cu elevii:  

- identificarea soluțiilor tehnice optime pentru asigurarea continuității interacțiunii cu elevii;

- stabilirea conținuturilor posibile a fi transmise în sistem online;

- menținerea motivației elevilor pentru participarea la lecții și frecvența acestora la lecții ;

- evaluarea achizițiilor elevilor;

- lipsa unei proceduri sau a unor prevederi în Regulamentul de Organizare și Funcționare al

unității de învățământ privind participarea elevilor în cadrul lecțiilor online (evidență, comportament 

etc.).  

Toate aceste dificultăți au influențat procesul de formare a competențelor specifice, având 

consecințe negative asupra deprinderilor motrice specifice disciplinelor sportive (atletism, jocuri 

sportive, gimnastică), deprinderilor de organizare și de lucru în grup (lucru în echipă/pe grupe/cu 

partener), valorificării influențelor exercițiilor fizice asupra trăsăturilor de personalitate ale elevilor.  

Este foarte important modul în care profesorul reuşeşte să facă cât mai atractivă ora. O 

importanţă deosebită o are distanțarea fizică și igiena.  
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În situaţia predării doar online, lecţiile de educaţie fizică trebuie să cuprindă exerciţii simple 

pentru dezvoltarea principalelor grupe musculare. Copiii trebuie atenţionaţi de fiecare dată asupra 

spaţiului şi a echipamentului pe care îl folosesc în timpul orei de educaţie fizică pentru a nu se 

acccidenta.  

Spaţiul trebuie să fie bine aerisit şi să nu existe mobilier în jurul lor, iar copiii trebuie să aibă 

încălţăminte sport în picioare. Şi la clasele gimnaziale lecţia de educaţie fizică în pandemie este o 

adevărată provocare. Atât fizic cât şi online, profesorii de educaţie fizică au adaptat lecţiile şi 

conţinuturile programei şcolare pentru a respecta în totalitate ordinul 5487/2020 pentru aprobarea 

măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de 

siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2.  

Elevii clasei a VII-a ai Liceului Tehnologic Baia de Fier au participat online la proiectul 

educaţional Sport și sănătate. 

Scopul proiectului este fortificarea  organismului  și  sporirea  capacității  de  muncă  fizică  și  

intelectuală  a copiilor.    

Obiectivele specifice ale proiectului: 

-Să cunoască și să  aplice  regulile  de  igienă  a  efortului  fizic;

-Să fie apt să utilizeze deprinderile motrice însușite în diferite contexte;

-Să manifeste în timpul activității atitudini de cooperare, spirit de echipă, de competiție, fair-

play; 

Să -și cultive dragostea pentru mișcare, joc în aer liber și un mediu sănătos; 

Să-și dezvolte procesele psihice:  gândire, atenție, memorie. 

În cadrul activității Haideți la dans! elevii au executat exerciții de dans pentru dezvoltarea 

armonioasă a corpului. 

Pentru ca ora de educaţie fizică în pandemie să poată fi atractivă pentru copii, este foarte 

importantă „creativitatea cadrului didactic și disponibilitatea claselor respective”.  

Astfel, chiar și jocul bilateral handbal/ baschet/ fotbal/ volei poate fi adaptat pentru respectarea 

distanțării fizice. În cazul exercițiilor de gimnastică acrobatică, saltele pot fi ușor dezinfectate cu 

soluție aflată în recipient de tip spray. Pentru a nu dezinfecta foarte des, elevii pot fi organizați pe 

două sau mai multe ateliere, într-o oră lucrând la o saltea maxim doi elevi. Pe același model pot fi 

alese și conținuturi pentru următoarele verigi ale lecției.  

În situaţia predării doar online se pot executa complexe de dezvoltare fizică armonioasă, 

exerciţii libere sau cu obiecte (gantere, peturi cu apă, bastoane), exerciţii pentru dezvoltarea forţei 

(abdomene, flotări, genoflexiuni, etc). 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REALIZATE ÎN ONLINE 

PENTRU PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

Prof. Panduru Ovidiu-Dumitru, 

Liceul Tehnologic Baia de Fier 

Cu siguranță cea mai mare provocare a zilelor noastre o constiuie trecerea la activitîțile 

educative realizate în online. Caderele didactice învață să folosească diverse aplicații pentru a crea 

materiale de studiu adecvate pentru eLearning pentru a putea să transpună online activitățile pe care 

le fac în clasă, astfel încât imaginea școlii să se îmbunătățească continuu.  

Platformele de eLearning sunt construite pentru a ne permite să includem atât materiale de 

studiu, cât și activități, cu un scop: ambele sunt la fel de importante, pentru că ne permit să trecem 

dincolo de consumul de informație oferită prin materialele de studiu și să ajungem la o adevărată 

cunoaștere, care implică utilizarea informațiilor respective. 

Includerea unor materiale de studiu într-un curs online nu sunt o garanție că acestea vor fi 

parcurse și învățate de către elevi. Adăugând activități și exerciții practice, care se rezolvă folosind 

informația din materialele de studiu, le oferim elevilor motivul să se întoarcă la acestea și să caute 

răspunsul de care au nevoie. Pe de altă parte, activitățile și exercițiile le arată elevilor care sunt 

situațiile în care vor folosi ceea ce învață. 

Una dintre cele mai mari probleme ale educației curente este că de multe ori se oprește la 

transmiterea de informații. Atât în cazul adulților, cât și al copiilor, dar mai ales în cazul celor din 

urmă, 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. Pentru cei care învață este un efort prea mare să 

caute modalități de a folosi ceea ce învață, astfel încât să asigure transferul. Iar în cazul elevilor este 

normal să nu știe cum să facă acest lucru. 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. 

Deși testele sunt activitățile cel mai frecvent folosite pentru a verifica nivelul de cunoștințe al 

elevilor, există numeroase alte activități care pot fi folosite în acest scop: 

•Exerciții interactive. Într-un curs online avem posibilitatea de a include exerciții interactive.

Acestea vor antrena elevii în învățare pentru că multe dintre ele par niște jocuri. Folosind astfel de 

exerciții putem implica elevii în învățare fără să li se pară că depun un efort prea mare sau că sunt 

testați. Uneori le vor găsi chiar amuzante. Există mai multe platforme care permit crearea de exerciții 

interactive. 

•Rezolvarea de probleme. Un alt mod de a include activități într-un curs online este să creăm

un fișier cu probleme care trebuiesc rezolvate de către elevi. Dacă vrem să ducem această modalitate 

la un alt nivel, putem insera link-uri spre fișiere adiționale care îi vor ajuta în rezolvarea problemelor. 

•Testare. Testele sunt activități care pot fi folosite într-un mod foarte variat și creativ pentru a

ajuta elevii să învețe. Din păcate dacă folosim testele doar pentru a da note, acestea capătă o conotație 

negativă și sunt asociate cu un nivel ridicat de stres. De asemenea, dacă includem doar întrebări cu 

alegeri multiple nu ne vor spunea prea multe lucruri despre cunoștințele și nivelul de înțelegere al 

elevilor.  

•Realizarea unui proiect. Proiectele pot fi realizate individual sau în grup. În funcție de

contextul în care lucrăm avem posibilitatea să urmărim mai clar ce face fiecare elev sau nu. Pentru 

un proiect de grup profesorul poate crea un document Google în care le dă acces să editeze anumitor 
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elevi. Pentru fiecare grup crează un document diferit. Elevii pot lucra de la distanță în timp real și pot 

chiar schimba comentarii în timp ce lucrează. 

•Crearea unor produse. Cu ajutorul tehnologiei putem face lucruri la care înainte nu ne-am fi

gândit. De exemplu, putem să le cerem elevilor să creeze diferite lucruri, de la desene la construirea 

unor obiecte sau realizarea unor experimente. Rezultatul final poate fi o imagine a produsului creat 

sau un video care să documenteze crearea produsului. Putem merge chiar mai departe și să cerem 

elevilor să realizeze un raport în care să explice pașii pe care i-au parcurs în crearea produsului și să 

insereze o imagine luată cu telefonul pentru fiecare pas. 

Webgrafie: 

https://asociatiapro.ro/ce-inseamna-activitati-si-exercitii-practice-in-elearning/. 
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Jocul didactic mathematic - metodă inovativă 

Prof. Panoiu Maria G. P. N. Rătești 

Jocul didactic matematic oferă preşcolarilor numeroase şi variate ocazii de depăşire a stadiului 

de concret şi face mai uşoară şi plăcută „urcarea” către general şi abstract! În timpul jocului copiii 

dovedesc iniţiativa şi inventivitate, jocul le permite mai multă independenţa şi libertate de acţiune.  

De asemeni, în timpul jocului didactic se stabilesc relaţii între copii, urmărindu-se instaurarea 

unui climat favorabil conlucrării fructuoase între copii în vederea rezolvării cu succes a sarcinilor de 

joc, crearea unei tonalităţi afective pozitive de înţelegere şi exigenţă în respectarea regulilor şi 

stimularea dorinţei copiilor de a-şi aduce propria contribuţie la reuşită jocului.  

Consider că jocul didactic este mijlocul potrivit ales în vederea dezvoltării personalităţii 

multilaterale a copiilor şi a unei funcţionari optime din punct de vedere psiho-social a acestora. 

Ex. de joc: LA APROZAR Scop:  consolidarea deprinderii de a construi grupe de obiecte după 

formă; 

•  consolidarea deprinderii de a compara grupe de obiecte şi de a sesiza unele

• relaţii cantitative; dezvoltatarea rapidităţii şi a promtitudinii în gândire.

Obiective operaţionale:

-să constituie mulţimi după unul sau mai multe criterii date;

-să compare mulţimile din punct de vedere cantitativ, utilizând limbajul matematic

corespunzător („mai multe”, „mai puţine”, „tot atâtea”) şi sesizând constanţa cantităţii indiferent de 

locul mulţimii; - să rezolve itemii propuşi în fişa de lucru individuală.  

Sarcina didactică:  Gruparea obiectelor după formă, realizarea corespondenţei între elementele 

a duoă mulţimi şi sesizarea diferentei dintre acestea.  

Regulile jocului: Prin vocea educatoarei, Zâna Toamnei va indica sarcinile jocului ce vor fi 

scpecificate pe jetoane în formă de frunze ruginii.Cele două grupe de copii răspund pe rând, fiecare 

răspuns corect fiind recompensat cu o crizantemă. Colegii dintr-o echipă se vor sprijini între ei pentru 

a rezolva sarcinile.  

Elemente de joc: prezenţa Zânei Toamnei, închiderea şi deschiderea ochilor, coroniţe surpriză 

de la Zâna Toamnă.  

Material didactic: prezenţa Zânei Toamnei, frunze pe care sunt scrise sarcinile, jetoane cu 

fructe şi legume de toamnă, coşul Toamnei plin cu fructe şi legume, fişe individuale de lucru. 

Desfăşurarea jocului: Copiii vor fi împărţiţi în două echipe. Ei vor lua pe rând o frunză din copacul 

toamnei şi vor rezolva sarcina cerută: 

1. Copiii vor grupa fructele şi legumele din aprozar după formă.

2. Echipele vor primi câte două grupe de obiecte. Aşează în perechi obiectele celor două grupe

pentru a aprecia raportul cantitativ dintre acestea. 

3. Pe panou se aşează o grupă de obiecte. Fiecare copil din cele două echipe aşează pe masă o

grupă care să aibă cu un obiect mai mult sau mai puţin decât în grupa dată. Coechipierii au voie să se 

ajute între ei. Pentru fiecare sarcină rezolvată corect, echipa va primi din parte Zânei Toamnei o 

crizantemă. Cine va avea cele mai multe va câştiga jocul.  

Variantă: Educatoarea are cartonaşe pe care sunt desenate legume sau fructe de toamnă în 

număr variabil. Va cere copiilor să aşeze în coşul toamnei „mai multe” , „mai puţine”, sau „tot atâtea” 

legume sau fructe din aprozar. 

Dintre metodele moderne specifice învăţării active care pot fi aplicate cu succes şi la orele de 

matematică fac parte: brainstormingul, metoda mozaicului, metoda cubului, turul galeriei, 

ciorchinele. 
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Brainstormingul este o metodă care ajută la crearea unor idei şi concepte creative şi inovatoare. 

Pentru un brainstorming eficient, inhibiţiile şi criticile suspendate vor fi puse de-o parte. Astfel 

exprimarea va deveni liberă şi participanţii la un proces de brainstorming îşi vor spune ideile şi 

părerile fără teama de a fi respinşi sau criticaţi. Se expune un concept, o idee sau o problemă şi fiecare 

îşi spune părerea despre cele expuse şi absolut tot ceea ce le trece prin minte, inclusiv idei comice sau 

inaplicabile. 

O sesiune de brainstorming bine dirijată dă fiecăruia ocazia de a participa la dezbateri şi se 

poate dovedi o acţiune foarte constructivă. 

Etapele unui brainstorming eficient sunt următoarele: 

- deschiderea sesiunii de brainstorming în care se prezintă scopul acesteia şi se discută

tehnicile şi regulile de bază care vor fi utilizate;

- perioada de acomodare durează 5-10 minute şi are ca obiectiv introducerea grupului în

atmosfera brainstormingului, unde participanţii sunt stimulaţi să discute idei generale pentru a

putea trece la un nivel superior; 

- partea creativă a brainstormingului are o durată de 25-30 de minute. Este recomandabil ca în

timpul derulării acestei etape, coordonatorul (profesorul) să amintească timpul care a trecut şi cât 

timp a mai rămas, să “preseze” participanţii şi în finalul părţii creative să mai acorde câte 3-4 minute 

în plus. În acest interval de timp grupul participant trebuie să fie stimulaţi să-şi spună părerile fără 

ocolişuri. 

La sfârşitul părţii creative coordonatorul brainstormingului clarifică ideile care au fost notate 

şi puse în discuţie şi verifică dacă toată lumea a înţeles punctele dezbătute. Este momentul în care se 

vor elimina sugestiile prea îndrăzneţe şi care nu sunt îndeajuns de pertinente. Se face şi o evaluare a 

sesiunii de brainstorming şi a contribuţiei fiecărui participant la derularea sesiunii. Pot fi luate în 

considerare pentru evaluare: talentele şi aptitudinile grupului, repartiţia timpului şi punctele care au 

reuşit să fie atinse. 

Pentru a stabili un acord obiectiv cei care au participat la brainstorming îşi vor spune părerea şi 

vor vota cele mai bune idei. Grupul supus la acţiunea de brainstorming trebuie să stabilească singuri 

care au fost ideile care s-au pliat cel mai bine pe conceptul dezbătut. 

Pe timpul desfăşurării brainstormingului participanţilor nu li se vor cere explicaţii pentru ideile 

lor. Aceasta este o greşeală care poate aduce o evaluare prematură a ideilor şi o îngreunare a 

procesului în sine. 

Brainstormingul funcţionează după principiul: asigurarea calităţii prin cantitate şi îşi propune 

să elimine exact acest neajuns generat de autocritică. 

Bibliografie: 

Ardelean Liviu, Secelean Nicolae – Didactica matematicii – managementul, proiectarea 

şi evaluarea activităţilor didactice, Ed. Universităţii ²Lucian Blaga², Sibiu, 2007 

Sarivan Ligia, coord. – Predarea interactivă centrată pe elev, Educaţia 2000+, Bucureşti, 2005 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII PRIN ACTIVITĂȚI EDUCATIVE  

ÎN MEDIUL ONLINE - PROVOCARE, ADAPTARE, AUTOEDUCARE! 

Prof. Pantea Constanța Steliana      

Școala Gimnazială Theodor Costescu 

Cuvântul, pe care l-am auzit cel mai des asociat acestei perioade în care școala s-a derulat mare 

parte în online, este provocare. Cadre didactice, elevi, părinți, toți au resimțit că procesul educativ, 

scos din contextul care oferea confortul unui parcurs educațional construit după criterii clasice și 

mutat fără menajamente într-un cadru care excludea forma tradițională de organizare, este o 

provocare.  

Totuși, învățământul modern, se raportează la idealul educațional care presupune formarea și 

dezvoltarea individului, capabil a se adapta oricărei situații sociale, nou întâlnite.  

Perioada din martie încoace este, de fapt, o situație cu implicații și modificări definitorii în 

contextul social.  

Școala în online este o provocare din cauza modificărilor bruște pe care le-a adus sistemului de 

organizare a demersului educativ, dar este o adaptare la prezentul social.  

Școala în online nu trebuie văzută ca o ultimă soluție adoptată pentru supraviețuirea unei 

educații ciuntite sau ca un eșec al unui sistem prăbușit. Școala în online este o adaptare, școala în 

online este soluția adaptării sistemului de învățământ la un context social nou întâlnit.  

Una dintre competențele urmărite de învățământul reformat este autoeducarea. Școala în online 

oferă posibilitatea autoeducării prin noutatea contextului educativ – de la autoeducarea elevului prin 

responsalizarea de a participa la orele de curs, la autoeducarea cadrelor didactice în utilizarea 

mijloacelor de tehnologie moderne și crearea unor scenarii didactice optime noii forme de organizare. 

Orice noutate în stereotipia unui lucru bine cunoscut și făcut va crea senzația de dezorientare. 

Desprinderea de organizarea clasică a orelor de curs prin gruparea elevilor în aceeași sală de clasă, 

generează în mod natural dezorientare. Adaptarea este un proces care se va face în dreptul fiecăruia 

în ritmul și prin capacitățile individuale. Ceea ce este important este că școala în online nu înseamnă 

ruptura, ci veriga care asigură continuarea educației, nu prăbușirea ei. 

Școala în online nu reprezintă un impas, nu înseamnă un dezastru, nici măcar o provocare, ci o 

adaptare! 

Fiecare coleg, profesor/învățător/educator a realizat treptat și în măsură diferită adaptarea 

activității didactice la provocările învățământului în mediul online. Unul câte unul am început să 

învățăm ABC-ul acestui mod de a  derula activitatea didactică deși tehnologia și echipamentele IT nu 

erau necunoscute niciunuia dintre noi.  

O altă provocare a fost reprezentată de învățarea utilizării platformei educaționale  de la nivelul 

unității de învățământ. Ulterior această provocare de  desfășurare a activităților online, determinată 

de contextul epidemiologic actual,  a devenit o competiție atât cu propria persoană dar nu numai.  

Derularea activității didactice în mediul online a permis cadrelor didactice să pătrundă ca niște 

apostoli în casele și în familiile elevilor, în același timp părinții sau reprezentanții legali ai elevilor au 
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avut  permanent posibilitatea  informării corecte asupra activității și rolului cadrului didactic, 

nivelului propriului copil dar și a nivelului clasei de elevi.  

Realizarea în mediul online a activităților didactice cu responsabilitate, seriozitate și dăruire a 

determinat menținerea numărului de elevi la nivelul școlii și sporirea interesului pentru această unitate 

de învățământ situată într-o zonă nu tocmai centrală a orașului. 
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

prof. înv. primar Pantea Ionica 

Liceul Teoretic Murfatlar 

Asistăm astăzi la acordarea unui rol deosebit dezvoltării competenţelor, pentru că numai un 

individ înzestrat cu competenţe complexe poate asigura pe mai departe un ritm susţinut al progresului. 

Este considerat competent acel elev care dă dovadă de măiestrie în îndeplinirea unor sarcini, 

demonstrând ceea ce ştie şi mai ales ceea ce ştie să facă. 

Necesitatea de a forma şi dezvolta competenţe prin procesul de învăţământ este astăzi de o mare 

importanţă în majoritatea sistemelor educaţionale. 

Trebuie să ne gândim că la un moment dat,  actuala generație de elevi se va integra pe piaţa 

muncii. O întrebare esenţială este aceasta: Care sunt competenţele pe care copiii noştri vor trebui să 

le dobândească pentru a se adapta în societatea secolului XXI? Ce fel de pregătire le putem oferi în 

aşa fel încât ei să devină adulţi capabili să gestioneze viitorul? 

Nu trebuie să-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi, pentru că această lume nu va mai 

exista când ei vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cu exactitate cum va fi lumea lor. Rolul nostru 

este acela de a-i învăța să se adapteze. 

Consider că activităţile educative desfăşurate cu prezența fizică a elevilor/ în online sunt de un 

real folos în acest sens. Impactul pe care acestea îl au asupra elevilor este unul deosebit deoarece le 

dezvoltă un caracter frumos, integru. Elevii se implică cu mult entuziasm iar rodul muncii lor este 

răsplătit prin multitudinea de abilităţi ce se formează. Rolul şcolii nu este doar de a oferi infomaţii ci 

şi de a contribui la dezvoltarea inteligenţei emoţionale, a creativităţii, a unei gândiri independente. 

Aceste competenţe sunt necesare în vederea integrării elevilor în marea familie europeană. Trebuie 

să le insuflăm elevilor încrederea în propriile capacităţi, să le dezvoltăm abilităţi de a lucra în grup, 

pe echipe, de a-şi expune părerile în mod creativ, de a-și negocia și susține punctul de vedere, de a 

confrunta idei cu ceilalți, de a asculta activ ideile altora, de a exercita control asupra propriei activități 

de învățare.  

Realitatea zilei de azi ne pune la dispoziție o serie de platforme de învățare construite pentru a-

ți permite să incluzi atât materiale de studiu pentru elevi, cât și o serie de activități ce ne permit să 

trecem dincolo de consumul de informație și să ajungem la o adevărată cunoaștere.Atunci când 

includem un material de studiu în online nu avem certitudinea că el va fi parcurs și învățat de elevi. 

Adăugând însă o serie de activități și exerciții practice care se rezolvă folosind informații din 

respectivele materiale, le oferim elevilor motivul de a se întoarce la acestea pentru a căuta răspunsurile 

de care au nevoie. 

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. 

Sfera activităților educative, în general, are cel mai larg caracter interdisciplinar, oferă cele mai 

eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor. 

Tipuri de activități realizate în online: 

Exercițiile interactive care vor antrena elevii în învățare pentru că multe dintre ele par niște 

jocuri în care elevii nu depun un efort prea mare și pe care uneori le vor găsi chiar amuzante, creând 

o stare de bine în rândul acestora.
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Crearea unui fișier cu probleme care trebuiesc rezolvate de către elevi. Dacă vrem să ducem 

această modalitate la un alt nivel, putem insera link-uri spre fișiere adiționale care îi vor ajuta în 

rezolvarea problemelor. 

Testele sunt activități care pot fi folosite într-un mod foarte variat și creativ pentru a ajuta elevii 

să învețe. Din păcate dacă folosim testele doar pentru a da note, acestea capătă o conotație negativă 

și sunt asociate cu un nivel ridicat de stres. De asemenea, dacă includem doar întrebări cu alegeri 

multiple nu ne vor spunea prea multe lucruri despre cunoștințele și nivelul de înțelegere al elevilor.  

Realizarea unui proiect individual sau în grup. În funcție de contextul în care lucrăm avem 

posibilitatea să urmărim mai clar ce face fiecare elev sau nu. 

Crearea unor produse. Cu ajutorul tehnologiei putem face lucruri la care înainte nu ne-am fi 

gândit. De exemplu, putem să le cerem elevilor să creeze diferite lucruri, de la desene la construirea 

unor obiecte sau realizarea unor experimente. Rezultatul final poate fi o imagine a produsului creat 

sau un video care să documenteze crearea produsului. 

produse wordArt    

proiecte individuale/de grup 

Includerea de activități și exerciții practice în online facilitează transferul de cunoștințe și 

formarea celor opt competențe cheie ce definesc profilul absolventului. În plus, implică o învățare 

activă din partea elevilor, ce va avea efecte pe termen lung, constituind baza unei învățări de lungă 

durată. 
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”PROMOVAREA IMAGINII GRĂDINIȚEI ÎN CONTEXTUL ACTUAL” 

Școala online     

Prof. Înv. preșcolar PANTEA Mihaela 

În contextul actual, atât profesorii cât și unitatea de învățământ, trebuie să fie bine pregătite 

unei dezvoltări continue și să facă față unor cerințe complexe pentru a-și revendica locul său în viața 

copiilor pe care îi educă, dar și în comunitatea din care face parte.  

Grădinița trebuie să fie un mediu în continuă schimbare  și perfecționare pentru a face față 

noilor generații de copii care îî trec pragul. În prezent, învățământul este complet diferit: nu mai există 

grădiniță, spațiu fizic, reguli, actvitățile nu sunt obligatorii, nu mai putem evalua copiii. Într-un cuvât, 

nu mai avem controlul asupra copiilor. Ne-a mai rămas internetul, care e singurul mediu de promovare 

nelimitat, prin care grădinița își mai poate construi o imagine. 

Deschiderea spre nou se datorază cadrelor didactice pregătite, care apelează la educația 

continuă, la cursuri adaptate online pentru a face față noilor cerințe. Acum  profesorul e motorul 

educației și promotorul instituției din care face parte, cel care trebuie să mențină contactul cu 

beneficiarii, copiii și părinții, și să aducă educația la un alt nivel. 

Promovarea imaginii grădiniței în comunitate se realizează, în primul rând, prin rezultatele 

educaționale pozitive ale preșcolarilor, obținute acum doar cu implicarea părinților. La crearea unei 

imagini calitative a educației,în contextual actual, participă fiecare cadru didactic. Copiii trebuie 

motivați printr-o educație individualizată, adaptată fiecarui copil în parte prin mijloace și strategii de 

predare atractive pentru a-l stimula  și astfel, a crea o imagine pozitivă asupra grădiniței. Putem apela 

la proiecte la nivel local care să vizeze multiplicarea experiențelor pozitive și a exemplelor de bună 

practică în managmentul instituțional. 

Activitațile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare și au o influență 

formativă și dau o alternativă sănatoasă, practică și creativă pentru a ocupa timpul liber a copiilor. 

Din aceste activități, grădinița beneficiază de o imagine pozitivă în comunitate. Fiecare cadru didactic 

trebuie să acorde o  importanță deosebită  educației extracurriculare, deoarece asigură o atmosferă 

relaxantă, menține legătura cu copiii  și părinții și permite stimularea creativă a copiilor.  

Promovarea imaginii pozitive a grădiniței se realizează prin publicarea tuturor reușitelor, 

internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele și produsele activității. Cu 

ajutorul lui 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 și promova activitățile și implicit grădinița. 

În toată această perioadă atipică, un simplu telefon și o discuție autenică, umană, sinceră între  

profesor și copil-părinte, poate  crea  acea legătură esențială pentru ceea ce ulterior o vom putea numi 

proces de învățare. Această perioadă de distanțare socială ar trebui să fie și o apropiere emoțională și 

solidaritate.  

O simplă convorbine între un profesor cu potențial de învățare, de cunoaștere și un copil cu un 

potențial de a acumula informații noi, poate fi numită un proces de învățare , chiar dacă diferit de cel 

prestabilit cu obiective de predare-evaluare. Același lucru se poate face și in mediu online . Copii și 

profesorii, prin școala online, au posibiliatea de a explora noi idei, ce ar fi de interes pentru ei și în 

jurul căror teme și-ar putea organiza învățarea, profesorii află ce anume îi pasionează pe copii și cum 

și-ar putea organiza învățarea în următoarea perioadă.  

Profesorul are rol de facilitator a învățării, iar copiii sunt parte activă a învățării. Învățarea este 

pe cont propriu, cu implicarea părinților. Copiii își dezvoltă competențe digitale, părințele se implică 

mai mult în educația copilului, îl cunoaște mai bine, lucrează în echipă, dezvoltă relații de încredere. 

În concluzie, imaginea grădiniței poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce ateaptăși au 

nevoie: educație de calitate, accesul la oferte educaționale, individualizarea învățării, combaterea 
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discriminării, promovarea unui comportament moral-pozitiv și participarea la activități preșcolare. 

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 grădiniței. Responsabilitatea este în mâinile profesorilor, 

deoarece această imagine pozitivăse creează greu și se pierde foarte ușor. 

 ”Schimbarea este numai rezultatul învățării” Leo Buscaglia 
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Importanța activităților educative realizate în on line   

pentru promovarea imaginii unității 

prof. Înv. Preșc. Panțuru Simona      

G. P. P. Lumea Copilăriei, Rm. Sărat, Jud. Buzău 

În mijlocul oricărei comunități, cât de mici se află, printre alte instituții și unitățile de 

învățământ: preșcolar sau școlar. Influența acestora asupra creșterii și dezvoltării respectivei 

comunități are o pondere covârșitoare în mod constant deși, de cele mai multe ori, pare că poate trece 

neobservată, fiind astfel necesare acțiuni de promovare a imaginii unității. 

Dinamica existenței umane aflată în ultimul timp într-un ritm din ce în ce mai alert determină 

unitatea de învățământ să devină un cadru viu, tot timpul adaptabil la nou, tot timpul într-o 

transformare și într-o continuă reevaluare. Nevoia de deschidere constantă spre nou face tot mai 

necesară perfecționarea continuă și rapidă a cadrelor didactice , adaptarea din mers la toate noile 

cerințe ale societății, fapt ce aduce plus valoare imaginii unității de învățământ. 

Crearea și promovarea  unei imagini pozitive a unei unități școlare se realizează în primul rând 

prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor săi, acesta fiind principalul aspect vizat de către 

părinți în dezvoltarea instituțională a copiilor lor. 

Motivarea copiilor printr-o educație individualizată, adaptată la particilaritățile de vârstă și 

temperament ale copilului, folosirea unor mijloace didactice cât mai atractive, adecvate nivelului de 

pregătire al fiecăruia, toate acestea vor avea ca efect crearea unei imagini pozitive a instituției de 

învățământ. 

În contextul instalării pandemiei, mediul on line atât de blamat anterior , cu precădere la nivel 

preșcolar, a devenit cumva unica modalitate de conexiune între educatoare și preșcolar, între cadre 

didactice și părinți. Și ce altă metodă mai bună de promovare a imaginii unei unități de învățământ 

decît printr-o conexiune cât mai bună între furnizorii și beneficiarii de educație: cadrele didactice și 

copiii precum și părinții acestora. În aceasta constă de fapt personalizarea ofertei educaționale la nivel 

instituțional prin diversificarea și flexibilizarea acesteia în funcție de necesitățile și interesele 

partenerilor și beneficiarilor procesului educațional. 

Un mare minus pentru majoritatea unităților de învățământ în acestă perioadă l-a reprezentat 

inițial lipsa de abilități TIC ale cadrelor didactice precum și lipsa de formatori în acest domeniu. 

Astfel că, așa cum s-a întâmplat de atâtea ori de-a lungul timpului, cadrele didactice au devenit peste 

noapte autodidacți conștiincioși și perseverenți care au reușit în cel mai scurt timp să-și însușească 

noțiunile de bază în ceea ce privește lucrul pe o platformă educațională cu tot ce presupune acesta, 

pentru a facilita fără întârzieri accesul copiilor la informație și continuitatea demersului didactic. 

Scurta perioadă necesară pentru achiziționarea platformei a fost menținut contactul fără 

întreruperi prin intermediul grupurilor cu părinții deschise pe diverse site-uri sau aplicații de 

socializare . 

Un alt tip de efort depus de cadrele didactice a fost reprezentat de inițierea părinților în 

procedurile de logare/creere de conturi / accesare a platformelor sau diverselor altfel de programe și 

aplicații.  
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Implicarea corpului profesoral în susținerea constantă a  părinților și copiilor în vremuri atât de 

tulburi și incerte aduc un mare plus în promovarea imaginii unității de învățământ. Consecvența cu 

care cadrele didactice și-au desfășurat fără echivoc activitatea în condiții total necunoscute și într-o 

continuă schimbare menținând în același timp și tonusul ridicat copiilor și părinților face cea mai 

bună reclamă în legătură cu imaginea unității de învățământ în cadrul comunității locale. 

Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice din cadrul unei 

unități, fiecare contribuind prin aportul individual la crearea și promovarea unei imagini pozitive de 

ansamblu a unității școlare care se dobândește greu dar se poate pierde foarte repede și ușor. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII     

PRIN ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE 

Profesor: Geanina-Mărioara Paraschiv   

Colegiul Tehnic "Mircea cel Bătrân" 

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. 

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 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 cadrele didactice 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 școlii se realizează și prin activitățile extrașcolare ce sprijină 

promovarea imaginii instituției școlare. 

Activitatea extrașcolară este segmentul de educație, care asigură în mare parte transferul de 

cunoștințe, acumulate de către elevi în cadrul programului standard de ore obligatorii (curriculum 

formal) în practică, ceea ce oferă elevului deprinderi practice de a implementa în practică cunoștințele 

teoretice acumulate.  Această activitate educativă școlară și extrașcolară dezvoltă gândirea critică și 

stimulează implicarea tinerei generații în actul decizional în contextul respectării drepturilor omului 

și al asumării responsabilităților sociale, realizându-se, astfel, o simbioză lucrativă între componenta 

cognitivă și cea comportamentală. 

Pedagogul american Bruner consideră 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 stadiului respectiv de dezvoltare, 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 stăpânire a 

cunoştinţelor”. Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, 

ea nu epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. 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. 

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, 
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fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Modernizarea şi 

perfecţionarea procesului instructiv-educativ presupune îmbinarea activităţilor şcolare cu activităţile 

extraşcolare. Îmbinarea acestora are numeroase valenţe formative. În cadrul acestor activităţi elevii 

se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să întocmească colecţii, să sistematizeze date, 

învaţă să înveţe. Prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi 

responsabilităţi, copii se autodisciplinează. 

Activitatea extracurriculară este o componentă educațională 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, câ și în relațiile cu elevi, asigurând o atmosferă relaxantă care 

să permită stimularea creativă a elevilor. 

Cadrul didactic are, prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i 

dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al școlii 

şi al învățământului.  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. 

Activitățile extrașcolare se pot desfășura online pe diferite platforme, cum ar fi platforma 

Google Classroom, utilizând aplicațiile: Google Meet, Mentimeter, Jamboard și Wordwall. 

Activităţile extraşcolare  vizează de regulă acele activităţi cu rol complementar orelor clasice de 

predare-învăţare. Aria lor e dificil de delimitat. 

Pot fi excursii şi vizite la muzee, cinematografe, teatre, operă, balet, pot fi excursii şi vizite la 

instituţii publice sau alte obiective de interes comunitar, pot fi vizite la alte şcoli, pot fi activităţi 

artistice, de hobby, cluburi tematice şi echipe sportive, pot fi activităţi legate de voluntariat. Aceste 

activitați extrașcolare se pot realiza și online, de exemplu prezentări Power Point realizate de elevi 

sau cadre didactice legate de anumite obiective turistice, oferta educațională a unei instituții școlare, 

vizionare de filme, piese de teatru; vizionarea emisiunilor muzicale, concursuri pe diferite teme, etc 

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, manualitatea, 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. 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 

activităţilor extracurriculare. 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: 

1. Cucoş, C., Pedagogie (ediţia a doua, revăzută şi adăugită), Bucureşti, Polirom, 2002.

2. Crăciunescu, Nedelea, Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii

ciclului   primar, în  “Învăţământul primar“ nr. 2, 3 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 

3. Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, Adrian, Şcoala la răscruce. Schimbare şi

continuitate în curriculumul învăţământului obligatoriu, Editura Polirom, 2 
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Importanța activităților educative realizate în online 

Autor: Paraschiv Oana 

Întreaga activitate instructiv educativă se bazează pe cunoaşterea psihologică a copilului. 

Cunoaşterea copilului trebuie considerată ca punct de plecare în orice acţiune formativă.  

Grădiniţa este prima instituţie în care copilul învaţă să desfăşoare o activitate ordonată, 

încadrată într-un regim de muncă, într-o disciplină a vieţii. 

Raportandu-ne la contextual actual, activitatile educative realizate in online au reformat 

sistemul de invatamant, fiind imperios o buna organizare a cadrelor didactice pentru predarea 

continutului invatarii. 

O activitate importantă care se desfășoară în cadrul sistemului online este cea bazată pe 

dezvoltarea competențelor digitale necesare elevilor capabili de performanță. De asemenea copiii isi 

dezvolta abilitati de comunicare neceare in viata lor zilnica dar mai ales in mediul scolar in care vor 

merge.  

Hoffman (1979) a sustinut nevoia copiilor, de dragoste, indrumare, un impuls de incredere, o 

baza de origine, dar acestia, sustine autorul, au nevoie si de independenta, o sansa de a face fata 

singuri, o oportunitate de a dezvolta un sentiment de responsabilitate si un sentiment de competenta. 

Astfel, prin intermediul activitatilor online prescolarii au dobandit oportunitati ce ii vor ajuta ulterior 

in cadrul scolii. Acestia, cu ajutorul parintilor, si-au dezvoltat sentimentul de responsabilitate prin 

pregatirea materialelor pentru activitatile online. 

Necesitatea abordării parteneriatului dintre cele doua mari instituţii: gradinita si scoala atrage 

după sine o mare colaborare şi responsabilitate din partea fiecăreia, dar ceea ce e important e că toate 

sunt direcţionate şi canalizate asupra COPILULUI. 

Proiectele care vizeaza implicarea scolii in viata prescolarului nu fac decat sa favorizeze o mai 

buna adaptare a viitorului scolar. De asemenea, familiarizarea prescolarului cu mediul scolar sustine 

stimularea continua a invatarii spontane. Astfel, este imperios sa existe o colaborare eficienta a 

gradinitei cu scoala. 

Cântecul, dansul, recitarea de poezii sau interpretarea unor roluri din prin intermediul jocurilor 

de rol reprezintă câteva dintre formele de manifestare prin care copilul îşi satisface nevoia de afirmare, 

de joc, căpătând încredere în propriul potenţial artistic şi cognitiv. Prin intermediul activitatilor online 

copiii si-au dezvoltat de asemenea atentia, fiind necesara o atentie la ecranul calculatorului pe care 

vizionau imagini, filmulete sau discutii cu educatorea/colegii de grupa. 

Astfel, dezvoltand sentimentul de control si siguranta al copiilor, de familiarizare a lor cu 

mediul scolar, gradinita reprezinta cheia spre succesul integrarii si acomodarii prescolarului in mediul 

scolar, diminuand efortul copilului de a face fata schimbarilor din viata lui. 
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Colaboarea dintre gradinita si scoala, mentinerea unei relatii de sustinere si comunicare eficinta 

nu face decat sa sustina parcursul cat mai lin si mai placut pentru copil, ce va beneficia de efectele 

pozitive ale colaborari. 

Avantajele care decurg din participarea copilului la activitatile online sunt multe  și se consideră 

că activitățile cuprinse în cadrul acestui sistem online au un impact pozitiv asupra formării 

personalității sale si asupra performanței școlare.  Astfel, copiii care participa la activitatile online 

sunt mai dezinhibati, mai liberi in a-si exprima propriile idei, mai deschisi catre tot ce inseamna nou, 

dezvoltandu-si pontentialul de adaptare. 

Activitatile educatie desfasurate online faciliteaza intalnirile interactive, in care fiecare copil 

participa activ, este ascultat si apreciat.  

Un alt beneficiu al activitatilor online este dezvoltarea imaginatiei. Astfel, copiii, cu ajutorul 

parintilor, vor trebui sa improvizeze materiale didactice, materiale din natură sau gospodărie, 

materiale reciclabile, propuse de educatoare. De exemplu, un balon cu aer cald va fi realizat din pahar 

de plastic, paie si balon.   

Activitatile online au adus un alt beneficiu atat copiilor si cadrelor didactice, cat si parintilor. 

Interacțiunea cu părinții, antrenarea/mobilizarea/implicarea părinților în activitate duce la 

consolidarea relatiei familie-gradinita, lucru a favorizeaza starea de bine a copilului, care petrece timp 

de calitate cu adultul. 
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ȘCOALA ONLINE 2020-2021 

PARASCHIVESCU ALINA,         

Școala Gimnazială „Vasile Goldiș” Alba Iulia 

”Tăria minţii vine prin exerciţiu şi nu prin repaos.”- Alexander Pope” 

„Învățătorii îți deschid ușa, însă numai tu însuți poți trece dincolo de ea.” -Proverb chinezesc

Provocările acestui an școlar, sunt provocări continue în meseria de dascăl. Mintea și sufletul 

nostru sunt provocate mereu de noi și noi generații. Prin natura frumoasei profesii pe care o practic 

de mai mulți ani, aceea de profesor de limba engleză, resursele învățării on line îm sunt foarte 

familiare. Cărțile digitale, fișele, jocurile, site-urile de specialitate sunt parte din rechizita noastră de 

ani buni de zile. Ele ne inspiră și ne dau idei în realizarea proiectelor cu elevii, alături de colegi din 

școală și din alte școli. În această perioadă în care nu ne-am întâlnit, am menținut aceeași strânsă 

colaborare, ne-au venit idei noi de a valorifica poi epidemii. 

M-am readaptat într-un timp scurt cerințelor actuale, am participat la întâlniri online alături de

alți colegi, la cursuri de formare, la webminarii, conferințe și dezbateri care ne-au pus la dispoziție 

materiale/ platforme/link-uri utile, pe care le-am adaptat și integrat la activităților din clasă. 

Școala de acasă, în mediul online își are plusurile și minusurile sale. Partea pozitivă a fost că s-

a putut continua procesul de învățare, școala noastră fiind favorizată, să spunem așa, au fost foarte 

puțini elevi care nu au avut echipamentele necesare în dotare, și prin aceasta au fost puțin 

dezavantajați, dar nu marginalizați de restul. Ei au fost contactați, li s-au distribuit materialele 

necesare, li s-au procurat device-uri unde a fos cazul. Prin faptul ca toată lumea a fost activă pe tot 

parcurul săptămânii a fost evitat sedentarismul, cu toții ne-am îmbogațit cunoștințele digitale, având 

parte de confort în propria casă.  

Pe de altă parte, ceea ce ne-a lipsit tuturor a fost interacțiunea socială pe care o aveam zilnic cu 

elevii şi colegii, o oarecare scădere a calității actului didactic datorită, uneori, unor problemelor 

tehnice, dificuțtăiilor întimpinate de elevi în utilizarea device-urilor, a unor ”timpi morți” de 

deschidere a microfoanelor / camerelor, lipsa interesului acordat orelor, activităților și proiectelor  pe 

care ne-am propus să le desfășurăm împreună. 

Cu siguranță, această perioadă a fost una inedită, o experiență nouă care a venit cu multe lecții 

de viață, am descoperit faptul că ne putem adapta foarte repede într-un mediu nou, am învățat să 

apreciem lucrurile mărunte pe care nu le apreciam înainte și de care acum ne este dor. Am învățat că 

trebuie să fim mereu adaptabili, să valorificăm resurse personale, că metodele clasice își au locul și 

utilitatea , că unde e dorință și putință, lucrurile prind aripi. 

În această perioadă am continuat proiectele începute anii anteriori, dovedindu-le 

sustenabilitatea. Le-am regândit în variantă on line, ceea ce nu a fost foarte greu. Proiecte  dedicate : 

Zilei recunoștinței, ilelor Scolii, Săptămâna ”Școala Altfel”, Sărbătorilor de iarnă, colaborarea la 

proiectul Caragiale, inițiat de Liceul de Arte ”Regina Maria”, cu care avem un parteneriat de ani buni 

de zile, un alt  proiect de parteneriat între trei școli din județ (Colegiul Național „Horea, Cloșca și 

Crișan” din Alba Iulia, bibliotecar Bîrz Lucreția, Școala Gimnazială „Vasile Goldiș” Alba Iulia, 

bibliotecar Barb Gianina și Colegiul Național “Lucian Blaga” Sebeș, bibliotecar Barb Mirela), proiect 

început în cadrul  Filialei Alba a ABR încă din octombrie, cu ocazia „Lunii Internaționale a 

Bibliotecilor Școlare”, cu titlul „Eva în galaxia culorilor”, pornind chiar de la cartea cu același titlu, 

scrisă de doua doamne profesoare care au descoperit o fetiță din clasa I elevă la o școală din Alba 

Iulia, cu un talent deosebit la pictură. Elevii din cele 3 școli au compus poezii, eseuri si au pictat dupa 
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temele propuse în carte chiar de micuța pictoriță, iar ca produs final al acestui proiect, am adunat tot 

ce s-a creat urmând să alcătuim o nouă carte dedicată acestei fete cu un talent debordant. 

Continuăm și proiectul BEST (Best English Speaking Teens), proiect curpins în CAERI și ajuns 

la cea de a XI-a ediție. Prin el dorim să descoperim noi talente, să dăm posibilitatea elevilor să-și 

valorifice competențele de limba engleză prin creative writing, elevii din toată țara fiind invitați să 

participle la această competiție de eseuri în limba engleză. Avem și o secțiune dedicate cadrelor 

didactice, unde punem la un loc exemple de bune practice. 

Ne dorim, așa cum bine ilustrează citatele de la începutul acestui articol, să conștientizăm elevii 

că doar prin muncă, exercițiu poți să devii versiunea ta cea mai bună. În învățarea on line, mulți elevi 

se fofilează în spatele unor așa numite ”probleme tehnice”, evaluarea devine greu de realizat datorită 

unor ”resurse” inechitabile pe care unii elevi le utilizează, nefiind întotdeauna fair play. Cred, din ce 

am observat în practica on line, că uneori au de suferit chiar elevii dedicați.  

Prin fișe interactive, material audio/video putem să menținem viu interesul elevilor, să le 

folosim ca să-i motivăm, dar să nu abuzăm de ele și să nu trăim sub falsa impresie că ele pot înlocui 

o învățare consecventă, conștientă, temeinică. Discernământul trebuie să fie de ambele părți: elevi și

profesori, și chiar părinți și alți factori implicați. Aceste resurse digitale sunt de mare ajutor dacă le

folosim adaptat, inserat în momentele cheie ale activităților noastre, ca instrumente, dar consolidând

noțiunile de bază ce sunt predate. Predând, noi deschidem acele uși („Învățătorii îți deschid ușa, însă

numai tu însuți poți trece dincolo de ea.” -Proverb chinezesc) spre o lume a cunoașterii, dar la rândul

lor elevii învârt cheia și continuă în alte ”lumi”.

Împreună, și doar împreună, putem obține și realiza lucruri deosebite. Să ne ținem mintea clară. 

Să citim și să scriem cât mai des. Calitatea umană trebuie să prevaleze înaintea robotizării. Nu cred 

că o învățare eminamente on line poate să aducă generații bine pregătite. Așa că, pledăm pentru 

discernământ și rațiune! Să nu uităm de rolul artei, al sportului, al activităților vocaționale în viața 

noastră! 
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PROIECTUL PROMOVAREA IMAGINII ŞCOLII 

Şcoala online 

Prof. Pârjea Nicoleta Mihaela 

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Hereclean 

“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 învățăm să se adapteze.” 

 (Maria Montessori –”Descoperirea copilului”) 

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 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 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.  

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. 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 emoțional. Activitățile de acest gen,  cu o deosebită influență 

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 învățământ ce promovează astfel de activități beneficiind de imaginea 

pozitivă binemeritată, atât la nivel local. 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, interesantă, utilă 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. 

Un alt aspect pozitiv al activităților extracurriculare este faptul că îl fac pe individ mai 

responsabil, iar această responsabilitate îl pregătește pentru viitor. De asemenea, implicarea în 
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activități extracurriculare ajută individul să întâlnească oameni noi, cu experiențe diferite, îl ajută să-

și facă prieteni, să socializeze, acest aspect fiind foarte important în cazul tinerilor care întâmpină 

dificultăți de comunicare cu semenii lor. 

Astfel de activități sunt de o reală importanță cu atât mai mult cu cât trăim într-o lume dominată 

de mass media, referindu-ne aici la televizor, calculator și internet, care nu fac altceva decât să 

contribuie la transformarea copiilor noștri în niște persoane incapabile de a se controla 

comportamental, emoțional. Activitățile extracurriculare sunt variate, astfel încât tinerii 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. 

Educația extracurriculară îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalității copiilor 

noştri. Educația prin activitățile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenței 

optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viață civilizat, precum şi stimularea 

comportamentului creativ în diferite domenii. 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. Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite 

elevilor cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze 

potenţialul intelectual. 

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, reducerea violenței, promovarea unui comportament moral pozitiv, și participarea la 

activitați extrașcolare. Școala noastră, în ochii comunității, este rezultatul unei muncii 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) Cernea, Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea   procesului de

învăţământ, în  “ Învăţământul primar“  nr. 1 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 

2) Ionesc, M., Chiş, V., Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de

instruire şi autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001 

3) 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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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Profesor Pârţilă Doriana, 

Liceul Dr. Lazăr Chirilă jud. Alba 

Mediul social în care evoluează învăţământul se află într-o perpetuă dinamică, care uneori este 

accelerată de diverse evenimente. Pandemia de Covid-19 care a bulversat întreaga aşezare mondială, 

a provocat inevitabil schimbări majore şi ireversibile la nivelul organizării şi desfăşurării activităţilor 

specifice sistemului de învăţământ. Aceste schimbări sunt necesare şi obligatorii pentru îndeplinirea 

scopului şi obiectivelor învăţământului.  

Schimbările majore au fost mereu piatră de încercare pentru toţi factorii implicaţi în actul 

educaţional, de aceea atitudinea corectă a cadrului didactic este de a se adapta prin învăţarea lucrurilor 

noi care pot contribui la menţinerea şi creşterea prestigiului şcolii pe care o reprezintă. Dacă în urmă 

cu un an activităţile online erau apanajul unui număr redus de cadre didactice şi elevi, în prezent 

tabloul este privit dintr-o lumină total diferită.  

Într-un timp relativ scurt am fost provocaţi să învăţăm şi să îmbrăţişăm activităţi complet noi, 

despre care nu ştiam nimic. Cu resursele limitate pe care le-am avut la dispoziţie am reuşit să ne 

adaptăm, să ţinem legătura cu elevii, să transmitem şi să evaluăm cunoştinţe, în moduri pe care nu le 

mai folosisem şi care la început păreau împosibile sau fanteziste. Unele dintre modalităţile aplicate 

iniţial au fost abandonate dovedindu-se ineficiente, altele au fost optimizate, în măsura disponibilităţii 

de resurse materiale şi umane.   

Imaginea şcolii reflectă succesul şi eşecul eforturilor noastre de a ne îndeplini cât mai frumos 

misiunea de făuritori de viitori adulţi integraţi cât mai bine în societate. Imaginea şcolii nu mai poate 

fi privită ca în urmă cu un an, când metodele şi mijloacele folosite erau preponderent fizice. Odată cu 

,,mutarea” activităţilor fizice în mediul online, implicit s-a schimbat şi abordarea promovării imaginii 

şcolii, accentul căzâd pe activităţile online.  

Promovarea imaginii şcolii este necesară şi benefică pentru viitorul şcolii, succesul promovării 

fiind condiţionat în prezent de abilităţile şi resursele de a utiliza mediul online. Mediul online oferă o 

multitudine de posibilităţi de a realiza acest lucru, în diverse moduri şi variante. Dintre acestea pot fi 

amintite reţelele sociale, care sunt numeroase şi agreeate de un număr foarte mare de utilizatori, 

platformele de streaming, instrumentele web 2.0 care oferă posibilitatea desfăşurării de activităţi 

colaborative( reviste, bloguri). 

În prezent, este foarte dificil sau chiar imposibil să promovezi imaginea şcolii fără apel la 

instrumentele online. Fiecare şcoală îşi poate ajusta modalitatea de promovare în funcţie de specificul 

şi scopurile sale, cu resursele materiale şi umane de care dispune.  

Consider că drumul nou care s-a deschis învăţământului este o provocare majoră în urma căreia 

unele şcoli vor avea succes, altele mai puţin, în funcţie de modul în care se raportează la schimbare 

şi viziunea de care dau dovadă. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

Şcoala online 

Prof. Parvu Visa Robert Adrian 

Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu” Rosiori de Vede 

Elevii din ziua de astăzi sunt diferiţi de generaţia părinţilor şi a bunicilor lor. Majoritatea 

acestora, mai ales în mediul urban, au deja ca rutină folosirea internetului şi a email-ului, a sms-urilor 

sau a reţelelor de socializare de tip Yahoo sau Facebook. Acest mod de comunicare se face simţit şi 

în modul lor de a învăţa. Chiar dacă profesorul foloseşte sau nu la clasă tehnologia informaţiei şi a 

comunicării, elevii vor folosi cu siguranţă acasă mijloacele moderne de informare ca sprijin 

pentru  teme. 

Unii profesori consideră că tehnologiile moderne nu ajuta în procesul de învăţare, în special 

atunci când elevii preiau fără discernământ informaţii de pe internet . Intregrarea TIC în procesul 

tradiţional de predare-învăţare-evaluare este o oportunitate de a integra ultimele descoperiri 

tehnologice cu interacţiunea şi implicarea oferite de modul tradiţional de cunoaştere. Înţelepciunea 

tradiţiei poate şi trebuie să fie combinată cu soluţiile tehnologice moderne. Însă,  pe lângă importanța 

deosebită in procesul de învătământ, tehnologia ajută și in procesul de promovare a școlii, a calității 

activităților desfășurate pe parcursul anului școlar.  

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 

rezultatele obtinute , număr de absolvenți, performanțe, etc. 

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 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. 

Pagina web și revista școlii au de asemenea un rol important în promovarea imaginii școlii în 

comunitate.  Elaborarea unor proiecte locale care să vizeze multiplicarea experienţei pozitive si a 

exemplarelor de bună practică in managementul instituţional. De asemenea,   personalizarea ofertei 

educaţionale la nivel institutional prin diversificarea si flexibilizarea acesteia in funcţie de nevoile 

elevilor si profesorilor. Prezența elevilor de altă etnie, in special in mediul rural, impune o colaborare 

eficientă cu reprezentanţii acestora. De asemenea, promovarea unor proiecte focalizate pe reducerea 

abandonului școlar, susținerea elevilor cu dezavantaj social si conduite de risc, reprezintă alte 

priorităti de luat în considerare. 

Formarea imaginii şcolii 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. 

Pentru realizarea unei promovări  de imagine eficiente , se vor urmări  tradiţiile şi realizările 

școlii,  interacţiunile educaţionale cu alte şcoli, avantajele oferite elevilor. 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. Insă, cel care stă la baza unei bune 

imagini a școlii este dascălul, cel care prin competențele si abilitățile sale , utilizând cele mai diverse 

metode si tehnici de lucru, asigură un învățământ de calitate, oferind tinerilor posibilitatea de a se 

dezvolta armonios, de a atinge maximul potențialului personal. 
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O alta iniţiativă a şcolii online ar trebui să urmărească nu numai creşterea performanţei şcolare, 

ci şi educaţia elevilor pe relaţii de colaborare şi pe îmbunătăţirea mediului de învăţare şi de predare. 

Pentru atingerea acestui obiectiv, copiii şi tinerii trebuie să fie implicaţi activ, integrând ceea ce li se 

predă cu propria lor experienţă de viaţă.  

Procesul intructiv-educativ trebuie să se centreze pe elev şi să urmărească să îl transforme din 

obiect al procesului educativ, în subiect activ al propriei deveniri. De la centrarea pe conţinut ar trebui 

să se treacă la centrarea pe activitatea elevului. În concluzie, şcoala viitorului trebuie să ţină cont atât 

de ţelurile profesorilor, de obiectivele programelor, dar şi de preferinţele şi necesităţile elevilor, fără 

a face abstracţie de nevoile de ordin tehnic, financiar, material.  
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PROMOVAREA IMAGINII SCOLII         

Scoala online 

Prof. inv. presc. Pasarica Maria Cristina   

Sc. Gim. Prigoria 

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 

elevii și-au folosit propriile telefoane, tablete sau laptopuri, sau pe cele ale părinților, pentru a putea 

urma lecțiile online. 

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. 

Profesorii viitorului! 

Revoluția schimbării de mentalitate a profesorilor 

Şcoala are nevoie de schimbare și de adaptare la meseriile viitorului, iar schimbarea trebuie să 

înceapă acum, cu schimbarea mentalității profesorilor. 

Profesorii trebuie să descopere 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. 

In ceea ce priveste nivelul prescolar, desfasurarea activitatii didactice online a venit ca o 

provocare atat pentru cadrele didactice, cat si pentru parinti, dar mai ales pentru copii. 

In contextul predarii online, lucrurile devin putin mai complicate, deoarece prescolarii, datorita 

specificului varstei, necesita sprijin si indrumare din partea unui adult pe tot parcursul unei activitati 

instructive-educative. 

Scopul acestei perioade ar trebui sa fie pastrarea legaturilor sociale si emotionale cu cei mici, 

iar aici parintii joaca un rol important. La aceasta varsta copiii au nevoie pentru parinti pentru: citirea 

mesajelor scrise, descrierea activitatilor, oferirea de material necesare desfasurarii activitatilor 

propuse, supravegherea utilizarii aparaturii tehnice. 

Modalitati de comunicare in mediul online 

Platforme educationale: 

KINDERPEDIA 

- are optiunea de a transmite live, ofera posibilitatea de a incarca documente cu temele copiilor;

GOOGLE CLASSROOM 

-cea mai folosita platform de catre scolari.
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Cu ajutorul acesteia, cadrele didactice creeaza, gestioneaza, distribuie, primesc si evalueaza 

teme; copiii incarca, trimit si predau temele, primesc/ofera feed-back. 

Retele de comunicare online: 

 Grupuri de Facebook; 

Grupuri de Messenger; 

Grupuri de WhatsApp. 

Rolul educatoarei in desfasurarea activitatilor online. 

-Elaboreaza o planificare saptamanala care va asigura continuitatea activitatii suport pentru

invatarea online; 

- Propune activitati adaptate mediului online;

-Creeaza si selecteaza resurse educationale online: ppt-uri, filmulete didactice, descrierea unor

activitati, jocuri cu prezentari video, inregistrari video, etc.; 

-Ofera si colecteaza feed-back de la copii si parinti;

-Urmareste progresul individual al copiilor si face consemnari in Fisele pentru aprecierea

progresului individual al copilului. 

Exemplu de activitate  desfasurata in mediul online la grupa mare: 

Tema saptamanii: Bucuriile iernii 

ADP: Intalnirea de dimineata:”Intamplari hazlii de iarna”- discutii libere 

ADE: DS2: Activitate matematica:”Omul de zapada si palariile sale”-vizionare poveste 

matematica (consolidare sir numeric 1-5)(www.youtube.com) 

DLC: Educarea limbajului:”Alcatuieste o propozitie cu cuvantul…”-joc exercitiu 

(www.wordwall.com) 

ALA:Arta:”Oameni de zapada”(desen/modelaj/pictura)(www.pinterest.com) 

Stiinta: ”Bucuriile iernii”-fisa matematica 

Constructii: ”Oameni de zapada” 

Momentul de miscare: ”Statui de zapada”-joc de miscare 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII PRIN INTERMEDIUL 

ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REALIZATE ÎN ȘCOALA ONLINE 

Prof. înv. primar Mihaela Pașcalău 

Începând cu luna martie 2020, educația a devenit o adevărată provocare în toată lumea. Debutul 

pandemiei, respectiv răspândirea accelerată a virusului Covid-19, a condus în scurt timp la închiderea 

școlilor pentru o perioadă nedeterminată. Această decizie a creat multă neliniște, nesiguranță, chiar 

panică, în rândul părinților și cadrelor didactice deoarece nimeni nu știa care va fi următorul pas, ce 

se va întâmpla cu școala, cum se vor desfășura activitățile educative în acest context. Singurii care s-

au bucurat - pe moment - de această măsură au fost elevii, deoarece au perceput-o ca fiind o vacanță 

prelungită, însă bucuria nu a durat prea mult. 

La scurt timp a apărut ideea de a continua activitățile educative în mediul online, însă fără a 

avea un plan de acțiune pus la punct, infrastructura necesară sau în foarte multe cazuri nici măcar 

cunoștințele minime (de operare în sistemul online) pentru implementarea acestei idei. 

Responsabilitatea organizării în vederea continuării actului educațional a revenit fiecărei școli în 

parte, chiar mai mult, în faza incipientă, cadrelor didactice, care au realizat activitățile educative în 

funcție de cunoștințele proprii, resursele digitale personale, precum și cele ale elevilor. 

Unitatea de învățământ trebuia să se pregătească pentru a face față unor cerințe noi, din ce în 

ce mai complexe și în continuă schimbare, pentru a satisface nevoile comunității școlare. 

Dacă până în acel moment internetul era privit cu o oarecare reticență, în condițiile date, acesta 

reprezenta singura variantă pentru continuarea educației în condiții de siguranță. 

Pentru a crește calitatea actului educațional, conducerea școlii (aici făcând referire la școala din 

care provin) împreună cu autoritățile locale s-au mobilizat și au venit în sprijinul părinților, făcând 

tot posibilul ca fiecare elev al școlii să aibă acces la dispozitive electronice pentru participarea la 

lecțiile online. De asemenea, achiziționarea de licențe pentru utilizarea unei platforme de 

videoconferințe, în cadrul căreia să fie susținute activitățile sincron cu elevii a fost de un real ajutor. 

Nu în ultimul rând, un aspect foarte important aflat în strânsă legătură cu calitatea actului 

educativ a fost reprezentat de pregătirea personalului didactic prin programe de formare continuă, 

având ca obiectiv formarea și consolidarea competențelor digitale, precum și descoperirea unor 

metode/tehnici eficiente de învățare-predare-evaluare în contextul școlii online. Conducerea școlii a 

încurajat și a sponsorizat participarea cadrelor didactice la astfel de programe. 

Deschiderea spre nou a cadrelor didactice, dorința de a fi la curent cu noile descoperiri din 

domeniul educației, favorizează dezvoltarea continuă a școlii și implicit, promovarea acesteia. 

De asemenea, mediul online favorizează promovarea imaginii pozitive a unității școlare, prin 

posibilitatea publicării reușitelor pe site-ul școlii/pagina de Facebook. Astfel, comunitatea este la 

curent cu ceea ce se întâmplă în școală, proiectele educaționale, oferta școlii, etc. 

Concluzionând, putem spune că imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor 

lucrurile de care au nevoie, adaptate la cerințele societății și la momentul prezent. Calitatea educației 

este rezultatul unui efort colectiv al conducerii unității școlare, cadrelor didactice, elevilor și 

părinților, fiecare având o contribuție individuală la imaginea de ansamblu a instituției școlare. 
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Promovarea imaginii şcolii   

Școala altfel - școala online... 

Prof. înv. primar: PAŞCALĂU  SIMONA-LAURA 

Colegiul Național ”Onisifor Ghibu” Oradea 

Școala este o instituție publică, proprietate de stat sau privată unde se învață disciplinele 

prevăzute într-un plan de învățământ. 

Conceptul „școală” provine de la cuvântul latin „schola”, derivat și el la rândul său din greaca 

antică „scholeion”, de la „scholḗ”. Termenul grec era înțeles la început drept „timp liber”, pentru ca 

apoi să evolueze: de la „timp liber” cuvântul a ajuns să descrie „locul în care era petrecut timpul 

liber”, adică locul în care se țineau discuții filosofice sau științifice în timpul liber, pentru a descrie 

mai apoi „locul de lectură” până la a descrie locul de instruire pentru excelență. 

Şcoala este locul unde primim o educaţie şi învăţăm multe informaţii despre viaţă, societate şi 

lumea înconjurătoare. Pe lângă toate acestea, şcoala poate fi locul unde învăţaţi noi abilităţi şi unde 

vă faceţi prieteni noi. Pe lângă clădirea în sine, şcoala reprezintă profesori, învăţători şi colegi cu care 

veţi relaţiona ani buni. 

E. Durkheim definea şcoala ca fiind “un grup social care are o unitate şi o fizionomie proprie”.

Şcoala îndeplineşte caracteristicile specifice organizaţiilor. Aceasta întreţine multiple relaţii cu 

mediul extern; are două funcţii: una primară, de formare  a elevilor şi integrare a lor în societate; alta 

secundară, furnizând populaţiei din zonă modele comportamentale. poziţia indivizilor în organizaţie 

are două tendinţe: satisfacerea cerinţelor organizaţionale şi satisfacerea aspiraţiilor personale. Şcoala 

este un sistem formal şi un mediu de relaţii informale. 

Școala este organizaţia care învaţă şi produce învăţare. Astfel, ca organizaţie, şcoala desfăşoară 

două activităţi: una managerial-administrativă, alta pedagogico-educaţională. 

Şcoala online nu poate înlocui nici pe departe şcoala „adevărată”. Aceasta nu poate lua locul 

prezenței fizice la școală, deoarece  contactul fizic între profesori şi elevi, mai ales în ciclul primar şi 

gimnaziu, este esenţial. Ce putem face până când accesul nostru în școală va fi permis? 

Iată câteva exemple de activități online: 

1. SERBAREA ALFABETULUI- Copiii se îmbracă în ținuta de sărbătoare. Pregătesc fiecare

câte un balon inscripționat cu litera pe care o reprezintă. În momentul în care își prezintă litera, recită 

versurile adecvate; întreaga activitate se desfășoară pe un fond muzical potrivit. Elevii sunt răsplătiți 

cu diplome prelucrate și scanate din timp. 

2. JOCURILE COPILĂRIEI DE IERI ȘI DE AZI- o activitate despre copilărie, care pune

accent pe jocurile din copilărie. La început, elevii urmăresc câteva secvențe din filmulețe sugestive 

din ”Amintiri din copilărie”, inclusiv le este  prezentat un filmuleț care face referire la școala de 

odinioară, fiind urmate discuții pe marginea celor vizionate, inclusiv întrebări din partea elevilor. 

Apoi li se  arată un material creat de învățătoare cu imagini și fotografii sugestive despre copilăria și 

jocurile de odinioară. Totodată li se exemplifică câteva jocuri noi, cerându-li-se elevilor să le 

recunoască. Se face astfel o comparație între jocurile de odinioară și cele de azi, subliniind 

asemănările și deosebirile dintre ele. La final, fiecare elev prezintă colegilor săi jocul preferat. 

3. LA MUZEU- copiii vizitează un muzeu virtual, apoi prin intermediul jocului ”Recunoaște-

mă”, elevii sunt solicitați să recunoască însușiri ale unor animale văzute, folosindu-se de cartonașe. 

4. TALENTE DE NĂZDRĂVANI- Elevii sunt solicitați să-și evidențieze talentul care îi

reprezintă.  Juriul este format din patru persoane, fiecare elev  făcând parte din acesta, pe rând. Copiii 

sunt recompensați de juriu cu fețele potrivite (zâmbitoare, indiferente, triste), iar la final, tuturor 

participanților li se atribuie diplome virtuale și aplauze. 
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5. LA FINAL DE CLASĂ PREGĂTITOARE- copiii creează versuri, pe care le prezintă, pe

rând, la începutul întâlnirilor online și care sunt analizate și apreciate de colegi. Apoi sunt solicitați 

să se înregistreze și să trimită filmulețele. Se realizează un colaj care este vizionat împreună în cadrul 

unei activități de final de an școlar. 

Copiii sunt răsplătiți cu diplome și cu aprecieri. Fiecare își exprimă gândurile pentru colegi și 

doamna învățătoare. 

Așadar, școala are menirea de a se pune de acord asupra direcţiei spre care se îndreaptă 

societatea românească, să creeze suportul necesar, astfel încât, fiinţa umană să simtă necesitatea de „ 

a învăţa toată viaţa”, pentru deplinătatea proprie şi prosperitatea  umanităţii. 

Bibliografie: 

Zlate, M. (2007). Tratat de psihologie organizaţional-managerială Vol II.Bucureşti: Editura 

Polirom 

Chirică,S. (2009). Psihologie organizaţională I. Cluj-Napoca: Universitatea Babeş-

Bolyai.Disponibil pe internet: https://www.scribd.com/document/49415480/Suport-Curs-Psihologie-

Organizational-a-2 

Handy, C. B. (1985).Understanding organizations.Michigan: Editura Penguin 

Scott, W. R. (2004). Instituţii şi organizaţii. Iaşi: Editura Polirom 
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„ACTIVITĂȚILE DE ÎNVĂȚARE DESFĂȘURATE ÎN MEDIUL ONLINE” 

Prof. pentru învățământ preșcolar Pascale Evdochia,   

Școala Gimnazială Sarichioi. 

Pandemia de COVID-19 a afectat serios sistemul de educație atât în țara noastră cât și în alte 

țări, aducând schimbări multiple în modul de predare al profesorilor sau de colaborare cu elevii, dar 

și schimbări resimțite chiar și în stilul de învățare și de adaptare al elevilor, la noile cerințe. 

Anul școlar 2020-2021 a debutat la Grădinița Sarichioi, cu aplicarea primului scenariu S1, dar 

cu respectarea tuturor normelor de protecție sanitară impuse de hotărârile CNSU, iar din luna 

noiembrie toate instituțiile de învățământ din țară au trecut la scenariul trei și anume activitatea online. 

Indiferent de măsurile pe care le-a luat fiecare instituție sau timpul de reacție și organizare al 

profesorilor, activitatea în școală a continuat sub diferite forme. 

FACTORII ESENȚIALI CARE FACILITEAZĂ DESFĂȘURAREA ACTIVITĂTII 

ONLINE 

Nici o activitate onlain, sincron sau asincron nu este posibilă, dacă nu sunt îndeplinite unele 

condiții. Principala condiție a fost accesul la echipamente digitale al copiilor (calculator, laptop, 

tabletă, sau smartphone), dar și conexiunea la internet al acestor deviceuri. 

Cu privire la acest aspect sprijinul a venit din partea autoritățile locale, care au demarat un 

proiect de achiziționarea de tablete și abonamente internet pentru toți copiii din școală ce nu aveau în 

dotare astfel de instrumente de lucru acasă. 

Un alt aspect necesar acestei activități, a fost achiziționarea unui domeniu al școlii,  copiii și 

cadrele didactice sunt beneficiarii pachetului G-SUIDE oferit de google (s-au generat conturi pe 

platforma școlii, reușind astfel școala să creeze mediul privat și optim pentru activitate online ). 

O ultimă condiție și cea mai importantă pentru nivelul preșcolar a fost sprijinul familiei acordat 

copiilor și cadrelor didactice, în activitatea online.  

ROLUL CADRULUI DIDACTIC ÎN ACTIVITATEA ONLINE 

Rolul fiecărui cadru didactic din școala noastră în această perioadă a fost să-și stabilească un 

program săptămânal al activității online pentru copii, să-și creeze contexte adecvate , astfel încât 

copiii să fie motivați să participe activ în desfășurarea sincron a activităților, să-și adopte suportul 

educațional conform particularităților vârstei; să colaboreze cu colegele din cadrul comisiilor, sau cu 

alte cadre didactice ce predau la același nivel de vârstă pentru a identifica cele mai eficiente strategii 

didactice aplicate în activitatea online. 

Parcurgând aceste etape, noi cadrele didactice, am tras concluzia că nu deținem suficientă 

experiență de lucru cu anumite instrumente digitale, lucrul cu diferite aplicații online, ce facilitează 

realizarea resurselor educaționale deschise, sau cu unele extensii ale acestor aplicații. Astfel a urmat 

o perioadă de perfecționare, iar fiecare cadru didactic a urmat cursuri în vederea dezvoltării anumitor

competențe digitale.

În această perioada a fost foarte necesar și util, ca fiecare dintre noi, să ne dezvoltăm competențe 

ce țin de: 
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- proiectare (adaptarea activităților pentru mediul online)

-structurarea activităților (păstrarea unui echilibru între activitățile sincron și asincron)

-identificarea, utilizarea și dezvoltarea resursele educaționale web.;

-lucrul pe platforme de învățare;(parcurgerea cursurilor de formare)

-utilizarea unor instrumente digitale (obținerea feedback-ului copiilor);

-stimularea motivației copiilor de-a participa la activitățile online;

În acest scop am creat unele resurse educaționale personale, pe care le-am folosit în activitatea 

pe platformă, la grupa „Albinuțelor” 

JIGSAWPLANET – aplicația prin care se pot crea jocuri de perspicacitate- puzzel-uri 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1a7a3b73483a 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1fcdede3a24e 

WORDWALL- aplicația prin care  se pot crea jocuri de verificare cu ajutorul diferitelor șabloane 

 https://wordwall.net/resource/6301393 - Găsește puiul 

https://wordwall.net/resource/9699931  -Test 

https://wordwall.net/resource/9720849 - Roata aleatorie 

LEARNING-APPS – este o aplicație care sprijină procesul de învățare și predare cu ajutorul 

unor module interactive 

https://learningapps.org/display?v=pfa41ookk20  

-Găsește puiul

https://learningapps.org/display?v=pineok8hj20  

-Ridichea uriașă

INTERACTIV WORKSHEETS –aplicație prin care îți poți realiza propriile fișe de lucru 

https://www.liveworksheets.com/2-uh402020ji  -Găsește umbra legumelor 

https://www.liveworksheets.com/aj1524321tp  Mic –mare 

https://www.liveworksheets.com/zv1524547hy Alege culoarea 

APP. BOOK CREATOR 

https://read.bookcreator.com/xweFHYokp8h94bmeDEW5VDS0uMu1/Fc7b0chvQLK3ne7iR-

6NAQ 

Mediul online în perioada pandemică a devenit un motor de căutare a informațiilor, un depozit 

de resurse, dar și un mijloc activ de comunicare reușind astfel să deservească nevoile profesionale, 

culturale, etc. ale internauților. 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 3, MARTIE, 2021

116

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1a7a3b73483a
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1fcdede3a24e
https://wordwall.net/resource/6301393
https://wordwall.net/resource/9699931
https://wordwall.net/resource/9720849
https://learningapps.org/display?v=pfa41ookk20
https://learningapps.org/display?v=pineok8hj20
https://www.liveworksheets.com/2-uh402020ji
https://www.liveworksheets.com/aj1524321tp
https://www.liveworksheets.com/zv1524547hy
https://read.bookcreator.com/xweFHYokp8h94bmeDEW5VDS0uMu1/Fc7b0chvQLK3ne7iR-6NAQ
https://read.bookcreator.com/xweFHYokp8h94bmeDEW5VDS0uMu1/Fc7b0chvQLK3ne7iR-6NAQ


Promovarea imaginii școlii prin activitățile educative realizate în mediul online 

Pip. Pascu Mihaela Geanina         

Școala Gimnazială „M. C. Epureanu” Bârlad 

“Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Aceasăa lume nu va mai exista cand ei 

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

(MariaMontessori–”Descoperireacopilului”) 

Pentru a putea tine pasul cu rapida dezvoltare economică,socială și tehnologică, sistemul 

educational ar trebui frecvent înnoit, modernizat. 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.Serviciile 

educaționale sunt activități prestate în beneficiul consumatorilor de educație cu scopul de a le împlini 

anumite nevoi și de a le produce satisfacții intelectuale. 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. 

În condițiile evoluției situației epidemiologice determinate de răspândirea virusului SARS - 

CoV 2, fiecare unitate de învățământ ar trebui să întocmească un plan de acțiune în vederea 

desfășurării activităților instructive –educative în sistem  online. Astfel prin fixarea unor obiective și 

prin implementarea unor măsuri reale, școala poate furniza educație de calitate chiar și în online, ceea 

ce adduce un plus de imagine. 

Obiective: 

Stabilirea necesarului de resurse tehnologice, informaționale și umane; 

Respectarea dispozițiilor legale privind securitatea în mediul educațional virtual și gestionarea 

datelor cu caracter personal; 

Asigurarea organizării și desfășurării activității didactice prin intermediul tehnologiei și al 

internetului; 

Asigurarea standardelor de calitate și a respectării principiilor specifice care guvernează 

activitatea didactică prin intermediul tehnologiei și al internetului; 

Eficientizarea comunicării intra și interinstituționale; 

Măsuri: 

Identificarea de soluții pentru asigurarea infrastructurii digitale deficitare, în colaborare cu alte 

autorități și instituții publice, organizații nonguvernamentale, parteneri economici; 
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Asigurarea accesului cadrelor didactice la platformele elearning recomandate de MEC precum 

și elaborarea de noi resurse educaționale; 

Întreprinderea de demersuri către autoritățile locale pentru asigurarea dispozitivelor și a 

conexiunii la internet pentru preșcolarii/elevii care nu dispun de mijloacele necesare pentru 

desfășurarea activităților prin intermediul tehnologiei și al internetului; 

Repartizare a dispozitivelor conectate la internet elevilor care nu dispun de aceste mijloace; 

Sprijinirea cadrelor didactice și a elevilor în crearea/reactivarea conturilor de e-mail și de acces 

la platformele și aplicațiile electronice utilizate la nivelul unității de învățământ; 

Identificarea și aplicarea de modalități de susținere a activității pentru posibile cazuri speciale, 

inclusiv pentru preșcolarii/elevii cu cerințe educaționale speciale (CES); 

Informarea elevilor și a părinților acestora asupra modalității de organizare a activității didactice 

prin intermediul tehnologiei și al Internetului în această perioadă, inclusiv cu privire la drepturile și 

obligațiile pe care le au; 

Consilierea preșcolarilor/elevilor pentru participarea acestora la activitățile didactice prin 

intermediul tehnologiei și al Internetulu;i 

Proiectarea și realizarea activităților didactice din perspectiva principiilor curriculare și a celor 

privind învățarea prin intermediul tehnologiei și al Internetului, prin activităţi de tip sincron sau cel 

mult prin alternarea activităţilor de tip sincron cu cele asincron; 

Obținerea de feedback de la beneficiarii educației, inclusiv de la consiliul școlar al elevilor; 

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 

https://cdn.edupedu.ro/wp-content/uploads/2020/10/PLAN_DE_MASURI_ISMB.pdf 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 3, MARTIE, 2021

118

http://www.scritube.com/
https://cdn.edupedu.ro/wp-content/uploads/2020/10/PLAN_DE_MASURI_ISMB.pdf


Importanța activităților educative realizate online     

pentru promovarea imaginii școlii 

Pascu Roxana        

Scoala Gimnaziala Alexandru Cel Bun, Berzunti 

Învățarea poate fi înțeleasă drept ˶sursă și mecanisme de formare și dezvoltare a trasăturilor, 

competențelor, capacitaților și caracteristicilor umane, a conduitei și comportamentului uman în 

genere″ (Mureșan, 1980). Între condițiile cerute pentru ca învățarea să fie un procesual eficace, cele 

referitoare la normalitate, nivelul, ritmul, și calitatea dezvoltării ființei umane devin prioritare. 

În ultima perioada, condițiile impuse de pandemice a presupus trecerea de la învățămantul 

tradițional la cel online. Toți actori educaționali au fost supuși provocărilor, în această perioada, de 

la profesori, elevi, parinți. Profesorii au ieșit din rutina școlii tradiționale și au intrat în era digitală, 

presupunând o serie de schimbări, noi metode de lucru, un timp mai îndelungat pentru pregătirea 

lecțiilor, multe ore de stat în fața calculatorului și multă, multă răbdare. Învățarea online de calitate 

presupune timp de planificare, pregatire și dezvoltare pentru o lecție. 

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. 

Avantajele învățării online: 

- Îl determină e elev să fie responsabil, să învețe automotivația și autodisciplina.

- Se obține un feedback imediat.

- Există nenumărate resurse care fac învățarea mai distractivă și mai eficientă.

- Facilitează o mulțime de sarcini  cum ar fi urmărirea prezenței și performanței elevilor.

- 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 

Dezavantaje: 

- Spre deosebire de educația în clasă în care există o interacțiune față în față reală între elev și

profesor, aceasta este impersonală. 

- Utilizarea noilor tehnologii, a presupus un volum mai mare de muncă și formarea unor abilități

digitale. 

- Nu toti elevii au acces la resurse tehnologice.

- Lipsa de control  pentru verificarea  autenticității muncii elevilor.

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 elev. 

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. Cu toate avantajele și dezavantajele, profesorii s-au 

adaptat noilor condiții și cerințe impuse, înlocuind învățarea  tradițională la  clasă cu învățarea online. 

Școala online a permis desfășurarea în continuare a unor activități educative, activități 

extrașcolare permițând publicarea rezulatelor, reușitelor, fiind vizibile in mediu online atât pentru 
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părinți, cadre didactice și  elevi. Acest fapt, duce la promovarea imaginii pozitive a instituției școlare, 

deoarece se promovează activitățile care se desfășoară în cadrul acesteia, constituind un exemplu 

pentru alte instituții școlare.  

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. 

Bibilografie: 

Neacșu I. (2015). Metode și tehnici de învățare eficientă.Fundamente și practici de succes Iași 

.Ed.Polirom. 

https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remote-teaching-

and-online-learning 

Guzgan V. (2003). Management educaţional: cultura organizaţională în unitatea şcolară. 

Chișinău: Valinex. 
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METODE ȘI TEHNICI DE PREDARE - EVALUARE ONLINE 

ÎN GRĂDINIȚĂ 

Autor: PROF. PĂȘTINARU DOINA 

COMPONENȚA GRUPEI: 

Activitatea didactică pe semestrul I, an școlar 2020 -2021 a fost desfășurată la Grupa Mijlocie 

„Fluturașii”, grupă omogenă și de continuitate ce cuprinde 25 de copii. Pe parcursul semestrului I s-

a retras un copil, pe motivul plecării părinților la muncă în străinătate. 

MODALITĂȚI DE LUCRU UTILIZATE: 

În perioada 15 sept. -30 oct. copiii au frecventat grădinița fizic. S-a urmărit respectarea 

măsurilor de prevenire și combatere a infectării cu Covid 19 prin distanțarea mobilierului, stabilirea 

traseelor de circulație a grupelor de copii ce pot rămâne la somnul de prânz, asigurarea activităților 

online pentru copiii cu probleme de sănătate ce nu au venit la grădiniță. 

Proiectul tematic parcurs în această varinată hibrid a fost  ”Cine sunt /suntem?”. 

În perioada 2 nov. 2020 -29 ianuarie 2021 activitățile s-au desfășurat online, când s-au utilizat 

instrumente digitale de lucru: 

- Grupul clasei „Grupa Fluturașii” pe faceboock;

- Wordwall;

- Youtube;

- Zoom;

- Learningapps.

Proiectele tematice parcurse sunt: 

1. „Când, cum și de ce se întâmplă?”- „Toamna”- 4 săptămâni;

2. „Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?” – Sărbători de iarnă – 3 săptămâni;

3. În perioada 14-18 decembrie am desfășurat „Școala Altfel”;

4. „Când, cum și de ce se întâmplă?”- „Iarna” (o săptămână);

5. „ Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?”- „Personalitățile lumii” – ianuarie (o săptămână);

6. Evaluare sumativă pentru activitățile de pe semestrul I.

Conținutul probelor de evaluare a vizat: 

- Cele două anotimpuri toamnă – iarnă;

- Culorile și formele geometrice,

- Număratul în concernul 1-4;

- Personajele din povești;

- Formarea de propoziții corecte,

- Deprinderi motrice de bază,

- Deprinderi de comportare civilizată.

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 3, MARTIE, 2021

121



OBIECTIVELE PROPUSE – sunt cele din Fișa de evoluție a copilului. 

MODUL CUM S-AU DESFĂȘURAT EVALUĂRILE. 

- PROCEDEE DE EVALUARE:

- Feșe interdisciplinare;

- Jocur wordwall, youtube;

- Activități practice.

MIJLOACE DE REALIZARE A FEED –BEECK – ULUI: 

- Fotografii;

- Filmulețe;

- Răspunsuri în scris cu ajutorul părinților.

CUM S-AU DESCURCAT COPIII: 

- Toți copiii au participat la evaluare;

- Unii au rezolvat temele parțial;

REZULTATE: 

- Cunoașterea mediului:

- Activitate matematică:

- Estetic – creativ:

- Domeniul om și societate:

- Domeniul psiho –motric:

MĂSURI : exerciții individuale de: 

- Exprimare corectă în propoziții;

- Exerciții de sortare, grupare, numărare;

- Tehnici de colorare;

- Exersarea deprinderilor motrice de bază;

- Exersarea deprinderilor de comportae.
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PROMOVAREA IMAGINII 

ȘCOLII GIMNAZIALE ”POMPILIU MARCEA” TG JIU 

PROF. PĂTRĂȘCOIU ROZICA SEVASTIȚA CARMEN 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”POMPILIU MARCEA” TG JIU, JUD. GORJ 

Motto:”Nu e destul să ştii, trebuie să şi aplici; nu e destul să vrei, trebuie să şi faci.” 

Deviza şcolii noastre: 

”Este uşor să înveţi a merge. Important este încotro te îndrepţi. Ştim că nu toţi copiii sunt la 

fel. Noi, împreună cu familia ta, te călăuzim spre reuşită şi împlinire, căci tu ne reprezinţi.”  

Promovarea imaginii unităţii noastre şcolare reprezintă o prioritate pentru o bună colaborare 

între cei trei parteneri educaţionali: școală-elevi-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 

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. 

MISIUNEA ȘCOLII NOASTRE: 

• Asigurarea unui act educational de performanță care să contribuie la formarea unei

personalități autonome și creative, la formarea unor copii sănătoși, creativi, activi, cooperanți care să 

se adapteze ușor la regimul muncii școlare și la orice situatie în viață. 

• Integrarea în colectivitate a copiilor cu dizabilităti.

• Acumularea de către copii a tehnicilor de muncă intelectuală și practică necesară instruirii și

autoinstruirii pe durata întregii vieți. 

• Însușirea cunoștințelor specifice, a valorilor naționale și universale.

• Educarea copiilor în spiritul respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, al

demnității umane și toleranței, al schimbului liber de opinii. 

• Asigurarea părinților că educația  copiilor  lor  se  face într-un mediu sigur, într-o formare

personală permanentă. 

Proinovând spiritul de echipă, dialogul și responsabilitatea, școala pune la dispoziție servicii 

educaționale care au la baza asigurarea calitații în educație, oferirea de șanse egale și oportunități de 

învățare pe tot parcursul vieții tuturor participanților. 

Afirmarea școlii ca instituție de învățământ de nivel european prin: 

- Perfecționarea managementului la nivelul școlii și al clasei;

- Perfecționarea pregătirii corpului profesoral pentru aplicarea metodelor moderne, active-

participative; 

- Corelarea permanentă a curriculum-ului școlar cu nevoile educabililor;

- Optimizarea procesului de predare/învățare prin utilizarea unor instrumente moderne,

compatibile cu nivelul actual al sistemelor educaționale folosite în instituțiile similare din Uniunea 

Europeană; 

- Asigurarea unei infrastructuri școlare moderne și eficiente, care să asigure îndeplinirea

obiectivelor specifice; 

- Orientarea absolvenților claselor a VIII a spre forme de învățământ liceal corespunzatoare

rezultatelor școlare obținute; 

- Promovarea imaginii școlii în țară și străinătate;
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- Constituirea  și  dezvoltarea  relațiilor cu beneficiarii, pentru asigurarea unui feed-back

permanent și eticient. 

Pentru fiecare an de școlarizare, școala dispune de întregul material curricular (plan de 

învățământ și programe școlare, auxiliare curriculare: manuale, suporturi de curs, culegeri de lecții, 

ghiduri de conversație etc.; 

 PARTENERIATELE ȘCOLII:  Consiliul Județean Gorj, Primăria Târgu-Jiu, Primăria Scoarța, 

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, Școala Gimnazială 

„Pompiliu Marcea” și Școala Gimnazială Scoarța pentru realizarea PROIECTULULUI  EDUCATIV 

JUDEȚEAN „POMPILIU MARCEA – ÎNTRE OGLINZILE TIMPULUI”.     

ACORD DE PARTENERIAT în cadrul proiectului „Eu şi familia mea”  Fundaţia SOS Copiii 

Gorjului.     

PARTENERIAT EDUCAŢIONAL – „Focul – prieten sau duşman” Inspectoratul  pentru 

situaţii de urgenţă.     

PARTENERIAT EDUCAŢIONAL – Inspectoratul de poliţie Gorj, Serviciul rutier Gorj;     

PROTOCOL  cu Poliţia Municipiului Tg-Jiu pentru protejarea elevilor. 

PARTENERIAT EDUCAŢIONAL – „Pas cu pas spre viaţa de şcolar” – Grădiniţa cu PP Nr. 8 

Tg-Jiu 

PARTENERIAT EDUCAŢIONAL – „Trenuleţul prieteniei” – Liceul Tehnologic Tismana şi 

Şc. Gimn. Pocruia 

PARTENERIAT EDUCAŢIONAL – Inspectoratul de Jandarmi Judeţean, „Tudor 

Vladimirescu” Gorj, Compartimentul Prevenirea şi Combaterea Faptelor Antisociale 

ACORD DE PARTENERIAT în cadrul concursului interjudeţean de creaţie „NOËL LE 

MONDE FRANCOPFONE” 

PROTOCOL DE COLABORARE – „Nu e uşor să zbori fără aripi.”, Centrul de zi Christian; 

etc. 

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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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REALIZATE ÎN ONLINE 

PENTRU PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

Prof. PĂTRAȘCU ELENA MĂDĂLINA 

Gradinița cu Program Prelungit Piticot, Râmnicu Vâlcea 

“Fiecare copil pe care îl educăm este un OM dăruit societăţii” (N. Iorga) 

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, părinții fiind, în 

principiu, primii interesați de acest aspect. 

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. 

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 pentru preșcolri, 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 elevilor. 

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, 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). 

Propunerea de activităţi pentru formarea şi promovarea imaginii 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; 
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-promovarea imaginii instituţionale şi a ofertei educaţionale prin pagina web a grădiniței;

-popularizarea ofertei educaţionale propusă pentru anul şcolar 2021-2022 (în grădiniță şi în

afara ei). 

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.

Descriere

S-a realizat un pliant al grădiniţei şi o prezentare 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. 

S-a realizat un banner care a fost expus în centrul orașului, pentru a fi vizionat de cât mai mulți

potențiali beneficiari ai serviciilor noastre. 

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, parteneriat cu o firmă care a realizat bannerul. 

Planuri pentru viitor 

Continuarea popularizării unităţii noastre în comunitatea locală, 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 preşcolarilor, atît fizice cât şi psihologige. 

Bibliografie: 

“Împreună pentru copii: grădiniţa şi comunitatea”- Proiectul pentru Reforma Educaţiei 

Timpurii  

Cerchez, N; Mateescu, E.; ,,Elemente de management scolar’’, Editura Spiru Haret, Iasi; 1994. 
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STRATEGII DE ÎNVĂŢARE EFICIENTĂ ÎN ONLINE 

ÎN REZOLVAREA ECUAŢIILOR 

Profesor PĂUN ANA – MARIA     

Şcoala Gimnazialǎ “Mihai Viteazul” Feteşti, jud. Ialomita 

Matematica ancoratǎ în realitǎţile contemporane şi cu implicaţii în toate domeniile devine tot 

mai mult modelul spre care privesc cu încredere şi interes celelalte ştiinţe. Matematica a pǎtruns 

treptat, din ce în ce mai mult, în sfera conceptului de culturǎ generalǎ şi de culturǎ de specialitate, 

lǎsând puţine sectoare lipsite de prezenţa ei. Este, deci, pe deplin motivat faptul cǎ predarea 

matematicii în şcoalǎ a devenit obiectul unor cercetǎri ştiinţifice de mare anvergurǎ. În acelaşi timp 

a sporit responsabilitatea celor chemaţi sǎ facǎ matematica înţeleasǎ şi apreciatǎ. 

Pentru abordarea “strategiilor de învǎţare eficientǎ a ecuaţiilor algebrice” cu succes, este 

necesară o recapitulare a unor noţiuni studiate în liceu, cum ar fi: grup, inel, polinom.    

Matematica zilelor noastre apare ca un gigantic edificiu monolitic, lǎrgindu-se mereu în toate 

direcţiile, înǎlţându-şi tot mai semeţ turnurile falnice, consolidându-şi temeliile. Inima acestui 

edificiu, centrul sǎu de stabilitate, îl constituie „parterul”, aşa-numitele „matematici elementare”, iar 

una din sǎlile „parterului” - algebra este una dintre ramurile cele mai importante ale matematicii, 

cunoscând în ultimul timp o dezvoltare foarte mare. 

Consideraţiile de ordin metodologic privind rezolvarea ecuaţiilor algebrice sunt consacrate 

studiului metodic privind predarea ecuaţiilor,  activităţii la matematică, principalelor metode de 

învăţare centrată pe elev, învăţare care presupune un stil de învăţare activ şi integrarea programelor 

de învăţare în funcţie de ritmul propriu de învăţare al elevului, mai ales in mediul online, la care a 

tebuit sǎ ne adaptǎm toţi, elevi şi profesori. Metodele de învăţare centrată pe elev fac lecţiile 

interesante sip e platformele educaţionale, sprijină elevii în înţelegerea conţinuturilor pe care să fie 

capabili să le aplice în viaţa reală. Frumusețea este dată de  îmbinarea  metodelor tradiționale cu cele 

moderne: demonstraţia matematică, metoda conversaţiei, fatǎ în faţǎ, dar şi online, problematizarea, 

învăţarea prin descoperire, metoda exerciţiului, metoda învăţării pe grupe, metode de evaluare a 

randamentului şcolar – modalităţi de lucru prin care se realizează aprecierea şi verificarea 

cunoştinţelor, priceperii deprinderii elevilor, a nivelului dezvoltării la un moment dat. 

Caracterul polifuncţional al metodelor este dat de capacitatea lor de a atinge concomitent mai 

multe obiective educative. Metodele se compun din procedee de operare standardizate care pot fi 

selectate, combinate şi folosite în funcţie de nivelul şi interesele elevilor.  

Dintre metodele moderne specifice învăţării active care pot fi aplicate cu succes şi la orele de 

matematică online fac parte: brainstorming-ul, ciorchinele, cubul, problematizarea, diagrama Wenn, 

turul galeriei, metoda organizării grafic.  

Esenţa activităţii matematice este dezvăluirea implicaţiilor logice ascunse, iar actul de 

cunoaştere pe viu este o îmbinare între informaţii dobândite senzorial şi cele care izvorăsc din acestea 

pe cale logică, în ambele cazuri vizându-se cunoştinţe neevidente.  

Se cunoaşte importanţa deosebitǎ care o are problema rezolvǎrii ecuaţiilor atât din punct de 

vedere teoretic, cât şi practic.  Important este sǎ învǎţǎm pe elevi sǎ judece riguros, de pildǎ sǎ nu 

priveascǎ ecuaţia transformatǎ ca de la sine echivalentǎ cu cea datǎ – şi eficient – sǎ descopere cele 

mai convenabile transformǎri, sǎ efectueze calculul în nivelul cel mai raţional. Rezolvarea ecuaţiilor 

se realizeazǎ prin foarte multe exerciţii, dar nu pe exerciţiile efectuate mecanic, ci pe acţiunea de a 

rezolva ecuaţii, privitǎ autocritic şi raţional. 
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Studiul matematicii în clasele V-VIII trebuie sǎ preia, sǎ consolideze şi sǎ dezvolte experienţa 

dobânditǎ de elevi în clasele I-IV, astfel ca pe baza ei, elevii sǎ poatǎ fi introduşi în sistemul de 

gândire logico-deductiv, subliniindu-se de fiecare datǎ necesitatea utilizǎrii logicii în deducerea 

propoziţiilor şi rezolvarea problemelor din ciclul gimnazial si apoi liceal. Datoritǎ ecuaţiilor literale 

se pot rezolva pe cale raţionalǎ unele probleme de fizicǎ şi geometrie eliberând elevii de povara 

formulelor. A rezolva o problemǎ înseamnǎ a trece de la modelul fizic, care înfǎţişeazǎ o soluţie 

concretǎ din viaţa de toate zilele, la un model matematic, abstract, ecuaţii sau sitem de ecuaţii, 

obţinute din legǎturile dintre cunoscute şi necunoscute. 

În acest fel, elevii vor fi ajutaţi sǎ înţeleagǎ modul în care matematica creeazǎ modele pentru 

studierea fenomenelor naturale întâlnite în fizicǎ, chimie, biologie, tehnologie, ştiinţe sociale. 

Totodatǎ, formarea matematicǎ trebuie sǎ ofere nu numai o bazǎ de noţiuni şi de structuri geometrice, 

ci şi sǎ dezvolte capacitatea de adaptare a gândirii matematice a elevilor în situaţii diverse. 

Pentru a obţine rezultate în studiul matematicii este necesarǎ o muncǎ susţinutǎ şi în afara orelor 

de curs alocate. Este cunoscut faptul cǎ viitorul specialist în matematicǎ îşi începe pregǎtirea încǎ din 

gimnaziu, unde se pune temelia. Pentru depistarea, cultivarea şi crearea condiţiilor de dezvoltare a 

copiilor talentaţi, o sarcinǎ importantǎ revine profesorului de matematicǎ. 

Trebuie ţinut cont de importanţa rezolvǎrii ecuaţiilor algebrice şi a problemelor care se rezolvǎ 

cu ajutorul ecuaţiilor. Fǎrǎ discuţie acestea ajutǎ elevii în organizarea logicǎ a gândirii, ordonarea 

ideilor, recunoaşterea ipotezelor şi a consecinţelor, îi ajutǎ sǎ distingǎ diverse aspecte ale unei situaţii, 

sǎ antreneze memoria logicǎ, sǎ-şi formeze simţul critic şi constructiv. 

Deoarece majoritatea metodelor matematice sunt generate de ecuaţii, teoria ecuaţiilor ocupǎ un 

loc important, atât în cercetǎrile matematice fundamentale, cât şi în cercetǎrile matematice menite sǎ 

faciliteze aplicaţiile matematicii în rezolvarea problemelor ridicate de cercetarea ştiinţificǎ, tehnicǎ, 

economicǎ şi socialǎ. 
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ŞCOALA ON-LINE 

Prof. înv. preşc. PĂUN STELUŢA 

Grădiniţa Călmăţuiu / Scoala Gimnaziala Calmatuiu, Jud. Teleorman 

Implementarea sistemelor informatice in educatie este cerutain primul rand de nevoi sociale 

cum ar fi: pregatirea elevilor, pentru a stapani volumul imens de informative, disponibil si accesibil 

lor, formandu-le abilitati dea le accesa; nevoia majora de comunicare intre indivizi,intre grupuri 

profesionale; participarea copiilor la propria lor formare,in accord cu interesele, aptitudinile, nevoile 

personale. 

Tinand cont de dilemma sugerata de titlul articolului, punem adesea in balanta avantajele si 

dezavantajele folosirii tehnologiei, mai ales la varsta prescolara.  

Stiind cat indragesc copiii sa se joace si ce semnificatii profunde are aceasta activitate specifica 

varstei, m-am gandit daca folosirea tehnologiei este joc sau joaca? 

Este joaca la inceput,cand copilul descopera acest obiect dar devine treptat joc, imediat ce invata 

sa se joace, cand gaseste jocurile cu reguli,cu un anume limbaj (denumirea culorilor, numele 

fructelor/in engleza, franceza). 

Folosirea tehnologiei,stimuleaza interesul pentru cunoastere,curiozitatea,indeperndenta in 

rezolvarea sarcinilor si in cautarea solutiilor. Copilul are posibilitatea sa se joace cu mainile,creeaza 

din instinct si imaginative, descopera solutiile, uneori din simpla placer de a se juca. Se dezvolta 

calitati personaleca perspicacitatea, creativitatea, gandirea logica, puterea de concentrare, 

indemanarea specifica. Jocul pe laptop sau telefon, reprezinta un mijloc de invatare preferat de copii, 

pentru faptul ca pare animat, viu, active si este interactive. Aparatura este usor de folosit si ofera 

copilului un mod placut de a petrece timpul liber. 

La inceput laptopul (telefonul) este un partener de joc, mai tarziu devine un mijloc de exersare 

si invatare,cand intervin competenta si performanta.  

Atunci cand este folosita pentru atingerea unui obiectiv educational, in combinatie cu alte 

metode traditionale, tehnologia moderna este necesara. 

Personal, am integrat tehnologia in diverse momente ale activitatilor desfasurate in gradinita, 

urmarind atingerea unui anumit obiectiv educational. Astfel, dup ace am observant planta, copacul, 

corpul uman, am folosit jocul/puzzle pentru reconstituirea intregului. Am audiat cantecele, poezii, 

povesti sau am folosit jocuri gen ,,Raspunde correct!,, attractive pentru copii prin caracterul 

interactive. 

Nu este recomandata folosirea abuziva a tehnologiei, deoarece: nu implica miscarea copilului 

ci pozitia static, afecteaza vederea copilului, nu incurajeaza comunicarea, verbalizarea actiunilor ci o 

tacere care duce la reducerea cantitativa si calitativa a vocabularului,utilizand aproximativ aceleasi 

expresii, creeaza dependent si duce copilul intr-o lume imaginara, ireala, impiedicand socializarea. 

Adesea ofera o cantitate imensa de informatii care depasesc nivelul de dezvoltare neuro-psihica si 

intelectuala a copilului. 

Nu trebuie sa uitam ca nicio masina nu ofera caldura sufleteasca de care are nevoie copilul. 
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Totusi, nu putem evolua fara a intelege calea noua a dezvoltarii,calea stiintei de a utiliza stiinta. 

Sistemele informatice trebuie folosite cand, cum si cat ajuta la indeplinirea obiectivelor educationale, 

unind forta informaticii cu dezvoltarea aptitudinilor, a capacitatilor creatoare ale fiecarui copil. 
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Păune Ana- Maria   

Gradinita nr. 210, Bucuresti 

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.  

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

• Au nevoie de o perioadă de adaptare și de reguli potrivite.

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. (din raportul UNICEF) 

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. 

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 mediului de predare și adaptarea la predarea experiențială

• Schimbarea programului de ore

Cu toate acestea, ne bucurăm să vedem 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. 
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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. 

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

• 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). 

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. 
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Promovarea imaginii școlii în contextul educațional actual 

Prof. Păunescu Mihaela Gretuța 

Colegiul Național Spiru Haret, Tg-Jiu, Gorj 

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 acela 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.  

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. O imagine bună a instituției are o influență 

covârșitoare asupra succesului ei și asupra percepției în rândul publicului larg.  

În acest context elementul-cheie devine cultura organizațională a școlii care identifică 

semnificațiile acesteea, reprezintă codul genetic al organelor școlare, prin care are loc dezvoltarea 

școlii per ansamblu prin cultură. 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.  

Școala a avut un rol decisiv în dezvoltarea societății  moderne. Instituțiile școlare au îndeplinit 

roluri și funcții multiple într-o societate în care modernitatea este tendențială și nu structurală. Această 

poziție îi dă autoritate școlii dar, paradoxal, și o anumită fragilitate în spațiul public actual din cauza 

interferării multor instanțe de socializare, iar unele dintre ele își arogă misiunea preluării unora dintre 

competențele ce aparțineau altă dată exclusiv învățământului.  

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 
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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.  

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. 

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.  

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. 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.  

În contextul actual, școlile 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. 

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.  

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.   

Promovarea imaginii 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. Prin acest 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.  
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Jurnal de pandemie 

Prof. înv. preșcolar Pavăl Manuela -Tereza         

Grădinița cu P. P. Nr. 23 Botoșani 

Da…ne-a fost dat să o trăim și pe asta aș putea spune acum când deja ne-am obișnuit cu 

pandemia la aproape un an de la declanșarea ei.Am fost cu toții speriați și nu știam ce se va 

întâmpla…poate și nesiguranța zilei de mâine ne dădea fiori…dar a trecut! A fost greu pentru toți: 

copii, părinți, cadre didactice. Și asta pentru că fiecare avea rutina sa…  

În continuare vă prezint câteva gânduri din jurnalul meu de pandemie… 

26 aprilie 2020-Astăzi am fost educatoarea de acasă! M-am trezit de dimineața, mi-am amenajat 

spațiul de lucru, mi-am pregătit activitățile cum credeam eu că e mai bine...Normal...vi s-ar părea! 

Da, așa m-am gândit și eu până am început...  

Aveam emoții, transpiram din ce in ce mai tare când apărea un nou cursant(fiind vorba de un 

ghemotoc de grădiniță)...Am trăit o experiența unică, dar care se va transforma într-o obișnuință in 

viitorul apropiat.  

Acum mă întreb:,,Cum va fi mâine?”Cum va fi pentru ei, pentru noi sau pentru copiii noștri? 

Si aici mă gândesc la toți...fie ei, dascăli, părinți,cursanți... Da... eu, anul acesta m-am pricopsit cu de 

toate (de altfel ca majoritatea)... sunt educatoare,părinte la puterea a treia și totodata cursant. 

Incerc sa-mi împart timpul corect, sa reușesc sa-mi ating scopurile... Bine, dar asta nu e tot... 

îmi dau seama pe zi ce trece ca sunt tot mai ,,sălbatică” (as putea spune), păstrând distanță socială... 

Dar oare copiii noștri cum se simt? Dar de profesia noastră pentru care am muncit din greu, ce s-ar 

putea spune? Cum pot eu îmbrățișa un copil de la distanță? 

Unde este satisfacția muncii din ziua respectivă?Si nu e tot... intru in discuție cu baiatul meu de 

clasa a VI-a care îmi spune:,,...mama și câte planuri aveam”(plâng, dar nu ii arăt)... îl văd cum se 

îndepărtează de mine... parca a rămas o umbra din el.  

Rămân la gândul că...TOTUL VA FI BINE! 

 Și…a trecut! De luni (8 februarie) începe școala/grădinița! 
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Promovarea imaginii școlii. 

Evaluarea școlii online prin intermediul intrumentului SELFIE 

Profesor Pavel Elena Gabriela   

Liceul Tehnologic Energetic Câmpina 

Comisia Europeană la București a lansat în data de 12 iulie 2020, o nouă 

versiune a SELFIE, un instrument care ajută școlile să valorifice la maximum 

tehnologiile digitale pentru predare și învățare. 

În contextul în care școlile încep să se redeschidă în întreaga Europă, 

instrumentul SELFIE a fost actualizat pentru a le ajuta să reflecteze asupra 

modului în care fac față învățării la distanță în timpul pandemiei de COVID-19 și să planifice 

următorul an școlar pe baza nevoilor elevilor și ale cadrelor didactice. 

Mariya Gabriel, comisarul pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret, responsabilă 

cu Centrul Comun de Cercetare, a declarant în acest context că: „Pandemia de COVID-19 a provocat 

cea mai puternică perturbare a educației din istoria recentă a Europei, majoritatea activităților de 

predare și învățare fiind transferate în mediul online. Multe cadre didactice și mulți elevi au folosit 

acum pentru prima dată numai tehnologii digitale pentru a preda și a învăța." Instrumentul SELFIE 

actualizat va ajuta școlile să reflecteze asupra modului în care gestionează situația și asupra măsurilor 

pe care le pot lua pentru a folosi în mod optim aceste tehnologii, astfel încât să maximizeze 

oportunitățile de învățare pentru copiii noștri.” 

Instrumentul SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative 

Educational Technologies) este gratuit, ușor de utilizat și poate fi adaptat. Orice școală interesată se 

poate înscrie pe platformă și poate să utilizeze instrumentul SELFIE.De la lansarea sa în 2018, peste 

7 000 de școli și aproape 700 000 de utilizatori din 57 de țări au folosit instrumentul SELFIE. Acesta 

este disponibil în 31 de limbi, inclusiv în toate cele 24 de limbi ale UE. Instrumentul SELFIE se 

numără printre cele 11 acțiuni ale Planului de acțiune pentru educația digitală  al Comisiei Europene, 

care este în curs de actualizare în urma organizării unei consultări publice, pentru a trage învățăminte 

din criza provocată de pandemia de COVID-19 și pentru a sprijini educația și formarea prin 

transformarea digitală pe termen lung. 

Din septembrie 2020 și Liceul Tehnologic Energetic Câmpina implementează acest instrument 

de evaluare a procesului de predare-învățare-evaluare online, în prezent aflându-ne în etapa de analiză 

internă în care implementăm un set de norme de predare online prin intermediul Școlii de valori. 

SELFIE ne permite o radiografie a utilizării intrumentelor și competențelor digitale în școala noastră. 

Am putea să punem demersul sub mottoul Noi despre noi înșine. Această etapă de implementare 

internă se desfășoară pe două niveluri-cel liceal și cel de la învățământul professional iar ținta pe care 

ne-o propunem la nivelul elevilor este de 500 de repondenți, pentru ca eșantionul să fie reprezentativ 

în analiza ulterioară. 
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SELFIE este un instrumentul care ne oferă sprijin  în procesul de  a evalua modul în care se 

utilizează tehnologiile digitale în vederea desfășurării unui proces inovator și eficace de învățare. Cu 

SELFIE, obținem o imagine a nivelului la care se află în ceea ce privește utilizarea de către acestea a 

tehnologiilor digitale, luând în considerare opiniile profesorii, ale elevilor și ale conducerii școlii.  

Acest proces de autoevaluare poate contribui la inițierea unui dialog în cadrul școlii cu privire 

la domeniile care ar putea fi îmbunătățite. SELFIE permite, de asemenea, unei școli să își 

monitorizeze evoluția în timp. Întrebările adresate conducerea școlii se concentrează în principal pe 

strategii și practici la nivel de școală referitoare la utilizarea tehnologiilor digitale. Întrebările adresate 

profesorii vizează să capteze în principal practicile de predare, iar cele adresate elevilor vizează să 

capteze experiența acestora și practicile de învățare legate de utilizarea tehnologiilor digitale.  

Promovarea imaginii școlii prin participarea la acest proiect cu fonduri europene este esențială 

pentru adaptarea procesului educational la contextual global al adaptării umanității la noua lume 

dominată de Pandemia Covid-19. În acest fel, învățăm să generăm contexte interactive de învățare 

digital, prin utilizarea adecvată a tehnologiilor digitale. 
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ȘCOALA ONLINE ȘI FACTORII IMPLICAȚI ÎN EDUCAȚIA ELEVILOR 

Prof. Pavel Felicia,     

Școala Profesională Specială ,,Ion Teodorescu” Slobozia, județul Ialomița 

În condițiile pandemiei globale, școala online aconstituie varianta unanim acceptată de 

desfășurare în siguranță a procesului instructive-educativ. Pentru desfășurarea în bune condiții a 

acestui proces, s-au făcut eforturi deosebite la nivel national și institutional. 

Fiecare unitate de învățământ a căutat modalități de includere a elevilor săi în rândul 

utilizatorilor online pe platforma de învățare, pe WhatsApp etc.  

Acolo unde condițiile n-au permis, le-au fost puse la dispoziție copiilor diverse materiale care 

nu impun utilizarea internetului: caiete tip, fișe de lucru etc. 

Cadrele didactice și-au restrâns modalitățile de desfășurare a activităților pe care le-ar fi 

desfășurat în cadrul instituției, la clasă, dar și-au îmbunătățit competențele digitale și profesionale 

prin participare la cursuri, webinare și alte forme de instruire/perfecționare online; prin accesarea 

platformelor și a resurselor educaționale media etc.  

Școala online a fost și rămâne o provocare. A necesitat o perioadă de adaptare, pe care cadrele 

didactice fără abilități digitale au depășit-o sau nu. Unele dintre ele, aflate la vârsta pensionării au 

părăsit sistemul.  Celelalte s-au înscris și au urmat diverse forme de perfecționare pentru a-și dezvolta 

abilitățile. Școala, ca orice instituție de învățământ din sistem, a fost monitorizată în tot acest timp, 

pentru a se cunoaște gradul de implicare a personalului didactic în propria formare și competențele 

dobândite. 

Cadrele didactice recunosc faptul că școala online limitează mult contactul cu elevul, modul de 

antrenare a acestuia în activități, capacitatea de menținere a atenției și a interesului pentru lucru etc 

Părinții /aparținătorii s-au văzut nevoiți să se implice în sprijinirea copiilor pentru utilizarea 

tabletelor și a platformei, domeniu în care erau până atunci complet neștiutori. Cu tact și cu răbdare, 

cadrele didactice le-au oferit toate informațiile de care aveau nevoie, iar acum participă în mare parte 

alături de copii la lecții, pentru a le oferi sprijinul de care au nevoie.  

Apreciază efortul fiecărui profesor și-și doresc revenirea elevilor în băncile școlii, acolo unde 

elevul se conformează necondiționat regulilor și cerințelor, unde tactul, pregătirea și autoritatea 

cadrului didactic de la clasă îl determină să învețe constant. 

În online, constrânși de limitele unei transmisiuni de multe ori deficitare, profesorii și elevii se 

limitează în comunicare la abordarea conținuturilor învățării didactice. Copiilor le lipsește contactul 

direct cu colegii și cu profesorii. Purtarea măștii de către unii elevi în anumite situații, lipsa 

materialului concret și gradul de deficiență mintală limitează capacitatea de înțelegere a mesajului. 

Constrânși de împrejurări, părinții s-au văzut puși în situația de a lua parte la efortul copilului 

de a face față cerințelor procesului de învățare și formare în mediul școlar online. Astfel, au ajuns să 

conștientizeze complexitatea actului didactic. Aceștia însă nu pot fi întotdeauna prezenți, activi, 

dispuși la efort personal sau suficient de autoritari în fața copilului, când acesta are nevoie de sprijin. 
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Consultările individuale și de grup sunt binevenite, iar cei implicați dovedesc deschidere în abordarea 

problemelor.  

Însușirea responsabilităților în perioada școlii online de către copii s-a realizat cu sprijinul școlii 

și al familiei/ al aparținătorilor. Consultările spontane sau organizate cu familia au abordat o tematică 

mai largă, oportună și concretă, cu intervenție imediată în diversele problemele pe care le-a 

întâmpinat fiecare elev. 

Copilul cu deficiență mintală și deficiențe asociate are nevoie de pârghii puternice pentru 

formarea autonomiei personale și sociale. Școala transmite în continuare normele și valorile după 

care trebuie să se ghideze fiecare copil în familie, la școală și în societate. În condiții de pandemie, 

când programul zilei s-a modificat, am constatat o tendință de încălcare a rutinelor zilnice legate de 

respectarea orelor de trezire, de masă, de joacă sau de somn, ca și a rutinelor privind igiena personală 

și a îmbrăcămintei. Fără intervenția constantă a adultului, în anumite cazuri aceste derapaje devin 

vizibile. Nonformalul are tendința de a lua locul aspectelor formale fără un set de reguli pentru toți 

factorii implicați. 

Elevii Școlii Profesionale Speciale ,, Ion Teodorescu” Slobozia au fost sprijiniți în mare parte 

de prinții/ aparținătorii acestora în timpul orelor de curs și al atelierelor de lucru. Au realizat împreună 

miniexpoziții în camera copiilor cu lucrările preferate de aceștia pentru a-i face mândri de munca lor. 

S-a renunțat automat, în condiții de pandemie și de școală online, la activitățile extracurriculare

de grup ce presupun vizite în diverse instituții sau obiective, dar s-au găsit noi forme de cunoaștere și 

interacțiune. 

După o astfel de experiență, părinții și societatea în general recunosc rolul esential al școlii în 

evoluția prezentă și viitoare a copilului.  

Suntem pregătiți pentru revenirea la școală în oricare dintre scenariile puse în discuție de 

autorități. Cunoaștem regulile de comportare și prevenție pe care le-am reactualizat constant. Avem 

un colectiv de cadre didactice dedicat unității de învățământ și profesiei. Părinții, elevii și autoritățile 

locale cunosc seriozitatea cu care școala s-a pregătit pentru un învățământ de calitate și pentru 

prevenirea îmbolnăvirilor în condiții de pandemie. 
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Promovarea imaginii şcolii   

Şcoala online 

Prof. Pecingină Vasile         

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Rovinari 

Acceptarea elementelor de noutate în predare, venite pe un fond extrem de stresant şi 

descurajant, cu multă suferinţă şi angoasă, nu cred că a fost uşoară pentru foarte mulţi dintre noi, cei 

care lucrăm în învăţământ. Murmurul de revoltă s-a stins, însă, destul de repede sau, poate, mai bine 

spus, a fost înăbuşit. Astfel că a urmat o nouă etapă, aceea a adaptării, foarte grea. Fiecare se întreba 

cum va putea fi posibilă desfăşurarea procesului de predare-învăţare în noile condiţii, mai ales pentru 

disciplinele practice, precum este educaţia plastică de care mă ocup. Totul părea aberant şi de 

nerealizat deoarece nu reuşeam să mă detaşez de imaginea clasică a orelor mele în care puteam trece 

liber printre bănci ajutând cu o linie, cu o tuşă, aşezând o natură statică, urmărind împreună cu elevii 

mei jocul de lumini şi umbre de pe suportul de lucru. 

Apoi totul a devenit evident: nu mai exista o altă variantă sigură şi validă pentru noi toţi decât 

şcoala online. Astfel, am pornit pe noul drum încet şi fără prea multă siguranţă, până în momentul în 

care mi-am impus să văd lucrurile într-o cromatică mai vie, optimistă. Primul gând bun care mi-a dat 

curaj a fost acela că, totuşi, aveam această variantă pentru a fi aproape de elevii mei şi a continua să 

fac meseria asta care îmi este atât de dragă chiar şi după mulţi ani. Mi-am regândit lecţie cu lecţie şi 

am adaptat-o noilor rigori. Am învăţat să cer ajutor celor care erau deprinşi mai bine cu lucrul în 

sistem informatic, m-am înscris la cursuri de perfecţionare online tocmai pentru a reuşi să-mi desfăşor 

activitatea în mod util şi productiv, încercând să transmit cât mai mult din ceea ce aş fi dorit.  

Nu spun că a fost simplu şi nici că feedback-ul a fost unul favorabil în toate situaţiile. Volumul 

de muncă şi stresul au fost mult mai mari decât în condiţii normale. Timpul a fost resursa cea mai 

consumată. A fost nevoie de timp pentru a înţelege, pentru a adapta, pentru a preda. Mult timp petrecut 

în faţa ecranelor, a tabletelor care se hrănesc cu energia noastră. În ceea ce priveşte răspunsul primit 

din partea elevilor la toate aceste eforturi, el a variat şi, poate, de multe ori a fost descurajator. O parte 

din ei au fost prezenţi şi am lucrat împreună în timp real, alţii au afişat doar beculeţul verde al unei 

potenţiale prezenţe, alţii au preferat să aibă o atitudine pasivă, de neimplicare, de ignorare chiar (dacă 

tot nu erau metode de constrângere). Nu spun că în contextul prezenţei efective în sala de clasă 

atitudinea şi rezultatele ar fi fost perfect pozitive, dar faptul că totul s-a desfăşurat prin acest 

intermediar online a sporit gradul de frustrare. 

Privită dintr-un unghi optimist, această experienţă nu a fost una traumatizantă. Mai degrabă 

această perioadă trebuie privită ca pe un timp acordat nouă înşine pentru a învăţa lucruri noi, pentru 

a ne moderniza cu adevărat stilul de predare, pentru a învăţa să utilizăm cu adevărat mijloacele 

informatice de care, sunt sigur, mulţi dintre noi ne-am ferit mereu.  

Să ne bucurăm că am avut parte de o alternativă care ne-a ţinut departe de boală şi suferinţă, 

dar, în acelaşi timp, nu ne-a izolat. Nu a fost ideală, şi, din păcate, nu a fost pentru toţi, dar, pe termen 

relativ scurt, a funcţionat. 
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Prof. Înv. Preșc. Pescaru Elena Simona 

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. 

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 
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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 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. 

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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Activitățile desfășurate online și promovarea imaginii școlii 

Propunător: profesor învățământ preșcolar PEȚA CRISTINA 

Grădinița „101 Dalmațieni” 

În contextul actual, al desfășurării activităților educative din învățământul românesc în mediul 

online, datorită pandemiei SARS_COV 2, putem dezbate tema subiectului din multe puncte de 

vedere. Câteva dintre aceste aspecte le voi enumera aici:  

-din prisma colectivului cadrelor didactic/ a personalului unei unități de învățământ

-din prisma părinților afiliați acelei unități de învățământ

-din prisma persoanelor care nu cunosc unitatea de învățământ

-din prisma categoriei sociale a unității de învățământ

Să începem cu personalul unității de învățământ. 

Puși în fața faptului de a „preda online” fără a avea pregătirea necesară în cea mai mare parte 

dintre ei, profesorii au demonstrat încă odată că sunt buni profesioniști. Au citi, au urmărit și au luat 

parte la cursuri, webinarii, conferințe despre cum să predea în online. Si-au dezvoltat abilități și 

aptitudini noi, ce țin de utilizarea tehnicii IT, de utilizarea aplicațiilor și a a programelor pentru crearea 

materialelor pentru elevi. 

Și pentru că, în natura umană, una dintre nevoile de bază a omului este și nevoiea de 

recunoaștere, de validare, atunci profesorii au apelat exact la mediul online pentru obținerea acestei 

nevoi. Au publicat pe toate căile posibile materialele realizate pentru desfășurarea activităților online 

cu elevii lor: facebook, instagram, rețele sociale, grupurile de whatsapp ale cadrelor didactice,etc. 

Făcând acest lucru plecând de la o nevoie personală, a ajutat la crearea unei imagini anume a unității 

de învățământ unde predă, sau a îmbunătățit realmente imaginea școlii. 

Mai departe, dacă ne gândim la părinții copiilor care frecventează acea unitate de învățământ, 

vom realiza faptul că, imaginea școlii a avut de câștigat sau nu. Putem cumva contoriza acest demers, 

prim urmărirea numărului de „Like”-uri date unei postări anume făcută de un profesor al școlii 

respective, sau a numărului de comentarii date, de calitatea comentariilor făcute (de încurajare, de 

mulțumire, de dezacord, de furie, etc). 

Părinții sunt aceia care, de cele mai multe ori, dau naștere  la ceea ce se cheamă „cultura școlii” 

în societatea în care există unitatea de învățământ, dezvoltând comunități. Cultura școlii circulă liber, 

verbal, de la un părinte la altul. Este altfel spus, „povestea neoficială” a ceea ce însemnă unitatea de 

învățământ, a ceea ce reprezintă personalul unității de învățământ din punct de vedere profesional, 

uman. Totul prin lentila personală a părinților, a copiilor, în baza feedbac-ului real, al rezultatelor 

școlare/ academice ale copiilor lor, zi de zi. 

Concluzionând, putem spune că da, părinții joacă un rol important în promovarea imaginii unei 

unități de învățământ, prin feedbac-ul dat în urma desfășurării tuturor activităților online de către 

profesori. 
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În ceea ce privește, punctul de vedere al persoanelor care nu cunosc unitatea de învățământ, 

adică societatea, putem extrage ușor importanța promovării imaginii unei unități de învățământ din 

expunerea de mai sus: cultura școlii duce și „imaginea” mai departe de porțile ei. Cu ațât mai mult 

este important să se promoveze o imagine cât mai bună a scolii, prin toate mijloacele existente. Iar 

desfășurarea activităților online de către profesori, este cel mai la îndemână mijloc pentru a face acest 

lucru. 

Dacă privim tema articolului din prisma categoriei sociale, adică a învățământului, atunci 

nevoiea de a promova imaginea școlii este deopotrivă a cadrului didactic, cât și a unității de 

învățământ, dar și a tuturor actorilor decizionali superiori: inspectorate școlare, chiar a Ministerului 

Educației și Cercetării. 

Putem desprinde acum ideea următoare: desfășurarea activităților online aduce atât avantaje, 

cât și dezavantaje imaginii școlii. 

Pentru copii, pentru că intenționat nu i-am adus în discuție, sunt multe beneficii în desfășurarea 

activităților online de către profesori, mai ales în contextul actual. Cel mai important este faptul că au 

menținut relațiile cu cadrele didactice, cu colegii. În privința lor este simplu: se implică cu bucurie în 

activitățile desfășurate onlie, „duce vorba” mai departe, prietenilor, rudelor, etc; nu se implică cu 

bucurie în desfășurarea activităților online, atunci nu vorbește despre acestea, nici măcar cu membrii 

familiei lor.  

Bucuria copiilor ar trebui să fie imaginea școlii respective! 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII     

PRIN DESFĂȘURAREA UNOR ACTIVITĂȚI EDUCATIVE ÎN ONLINE 

Prof. inv. primar, PETEC CARMEN – NICOLETA     

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, ONEȘTI 

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 vizează două aspecte: 

▪ nevoia deschiderii școlii către comunitate

▪ sensibilizarea comunităţii la nevoile școlii

Modalitatea eficientă şi viabilă prin care comunitatea poate să răspundă solicitărilor din 

sistemul educaţional este practicarea în parteneriat a activităților educative, acest lucru rămânând un 

instrument valoros al școlii -în general şi un mare câştig pentru educaţia copiilor-în special, pornind 

de la ideea că școlarul trebuie scos cât mai mult din atmosfera obişnuită a școlii pentru a intra în 

relaţie cu semenii. Copilul vine astfel în contact cu diferite persoane, creşte şi se dezvoltă într-un 

mediu comunitar variat. 

Învătătorul este cel care trebuie să iniţieze, să conceapă, să structureze pertinent şi corect 

parteneriatul educaţional, traducându-l într-un proiect valoros pentru toate părţile implicate. 

Activitățile educative vizează o serie de obiective: 

1. Cooptarea diferiţilor reprezentanţi ai comunităţii locale ca parteneri în procesul educativ.

2. Informarea membrilor comunităţii despre valorile promovate în instituţiile de învăţământ ,

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 școlii, astfel încât copilul să aibă

prioritate absolută. 

6. Creşterea imaginii publice a instituţiei.

Activități educative ce pot fi derulate atât în activitatea directă cât și în online: 

1.,,Împreună pentru copiii noştri”-parteneriat educaţional cu familia derulat pe parcursul a 

doi ani şcolari. 

▪ Scopul: Iniţierea părinţilor în problemele specifice educaţiei din școala primară, privită ca un

,,microgrup” din care copilul face parte;dobândirea de către părinţi a unor abilităţi de relaţionare cu 

copii. 
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▪ Parteneriatul școală-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:

,,Ne întâlnim din nou” 

,,Tradiţii de Crăciun” 

,,Cine lucrează mai frumos?” 

,, Paşi împreună”. 

2. ,,Prietenii noştri, şcolarii!”-parteneriat cu clase din învățământul primar din alte

școli/localități 

- Scopul:

▪ Realizarea unui schimb de opinii în ceea ce priveşte necesitatea unui mediu educaţional

stimulativ. 

Activităţi ce pot fi derulate pe perioada parteneriatului: 

,,Darul pentru prieteni”, 

,,În vizită la şcoală”(tur virtual) 

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. 

- Scopul:

▪ Sprijinirea copiilor pentru înţelegerea necesităţii respectării regulilor de circulaţie, în vederea

asigurării securităţii personale. 

▪ Cunoaşterea consecinţelor nerespectării regulilor de circulaţie.

,,Semne de circulaţie-de la teorie la practică”-convorbire cu suport intuitiv,în online, este o 

activitate ce poate fi realizată în cadrul unei întâlniri cu un reprezentant al Poliției, pe Zoom, Meet, 

sau alte platforme. Copiii au ocazia să-şi etaleze cunoştinţele despre regulile de circulaţie, fiind 

motivaţi de prezenţa poliţistului. 

4. ,,Atenție, medicul ne sfătuiește!”-proiect educațional în parteneriat cu medicul

școlar/medicul pediatru/medicul de familie/stomatologul 

-Scopul: familiarizarea copiilor cu reguli de igienă/distanțare socială în vreme de pandemie și

nu numai 

Pot fi invitați să vorbească copiilor, prin intermediul platformelor sau a rețelelor de socializare, 

medici specialiști care să explice pe înțelesul copiilor importanța respectării unor reguli, riscurile la 

care se supun dacă nu le respectă. Copiii pot adresa invitaților întrebări 

5. ,,Iepuraşul vine pentru fiecare”- proiect realizat în parteneriat cu Serviciul Public de

Asistenţă Socială /centre de copii, centre de bătrâni şi care vizează formarea unei atitudini pozitive a 

școlarilor faţă de bucuria de a dărui, orientarea acestora spre atitudinea de prietenie şi colaborare în 

spiritul sărbătorilor de Crăciun şi de Paşte. 

- Scopul:

▪ Antrenarea şi dezvoltarea unor calităţi ale copiilor-bunătate, compasiune.
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▪ Dezvoltarea altruismului prin conştientizarea semnificaţiei faptelor bune.

▪ Educarea atitudinii de prietenie şi colaborare cu persoane din mediul apropiat.

Acest tip de proiect este un real câştig pentru toţi cei implicaţi în derularea lor: părinţi, copii, 

cadre dicactice, reprezentanții de la Asistenţă Socială, copiii din centre, bătrânii . 

CONCLUZII: 

Proiectarea, iniţierea şi derularea de activităţi educative în parteneriat, în mediul online, 

reprezintă o provocare pentru cadrul didactic, 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 la final, să

fii capabil să gestionezi schimbarea pentru a-i atribui valoare de câștig. 
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METODE DE PROMOVARE A IMAGINII ȘCOLII ÎN MEDIUL ONLINE 

Prof. PETEC DRAGOȘ – MARIAN    

ȘCOALA GIMNAZIALĂ BOGDĂNEȘTI 

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. 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 “clienților”. Şcoala este un element esenţial al 

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

prin oferta educațională pe care o promovează. 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. Încercăm prin cuvinte şi 

imagini să se creeze cea mai bună imagine posibilă şi să convingem că produsul educaţional oferit 

este cel mai bun, dar părinții și elevii aşteaptă mai mult. Nevoile lor 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". 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.  

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 unității o 

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

În condițiile învățământului online, 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 pe site-ul școlii; 

• 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: 

-1. 1 Decembrie – Ziua Națională a României

În fiecare an, Ziua Națională a României, sărbătorită pe data de 1 decembrie, e un prilej de 

bucurie pentru elevi, o zi liberă, un motiv în plus de a lua parte la activitățile desfășurate cu ocazia 

acestei zile. 

Chiar dacă suntem în plină pandemie, chiar dacă școala este online, activitățile de 1 decembrie 

nu puteau lipsi din peisaj, mai ales atunci când, elevii iau parte cu drag la aceste activități. 

De data aceasta elevii au fost provocați să reacționeze de acasă, pentru a vedea cât interes 

manifestă pentru ei o astfel de zi, importantă pentru noi, pentru români. Au fost provocați să realizeze 

un lucru cât de mic prin care să marcheze acest eveniment important, astfel, fără presiunea din clasă, 

fiecare a trimis ce a reușit a confecționa, desena, picta sau scrie (documente word, pdf sau power-

point). 

2. ,,O viață sigură pentru elevi”- parteneriat educațional cu Cabinetul de medicină de familie

din comună 

Invitat în online, pe platforma școlii, medicul de familie, a prezentat aspecte legate de regulile 

de protecție și distanțare socială în vreme de pandemie; aspecte legate de transformările fizice și 

psihice legate de vârstă. Elevii au adresat întrebări, și-au lămurit aspecte care le erau necunoscute 

până atunci. 

3. ,,Fiecare dintre noi ar putea schimba lumea în care trăim. Fii voluntar!”

Proiectul a fost desfășurat în colaborare cu Centrul de persoane vârstnice Hârja. Voluntarii au 

pregătit pachete cu alimente și haine pentru beneficiarii centrului dar și un moment artistic (colaj de 

colinde) pe care l-au prezentat în online. 

4.,,Piața muncii” 

Proiectul s-a adresat elevilor clasei a VIII-a, care au vizitat virtual liceele din orașul apropiat 

comunei, au comunicat cu cadre didactice din unitățile respective de învățământ, și-au format o părere 

despre ce pot urma după terminarea școlii gimnaziale. 

• promovarea imaginii școlii prin diverse surse informaţionale (presă locală scrisă, sit-ul școlii,

pagina de facebook a școlii). 

Aceste acţiuni au fost realizate de Consilierul educativ în colaborare cu celelalte cadre didactice, 

fiind coordonate şi monitorizate de către director. S-a realizat un pliant al școlii şi o prezentare Power-

Point a acesteia, postate pe pagina web a unității. Au apărut articole în presa locală legate de 

prezentarea unităţii noastre, precum şi de popularizare şi diseminare a rezultatelor şi performanţelor. 

De asemenea, pentru ca oferta noastră să fie viabilă, depunem eforturi în asigurarea unor spaţii 

educaţionale confortabile, sigure, adaptate nevoilor preşcolarilor și școlarilor, atât fizice cât şi 

psihologice. 
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Profesor si in online   

- Dedicati in orice conditii –

Petre Mihaela Lorena 

Profesor Centrul Scolar de Educatie Incluziva, 

Orasul Breaza Jud. Prahova 

Daca in situatii obisnuite, fiecare cadru didactic se straduieste sa fie, in fiecare zi mai bun, 

pentru copii pe care ii are la clasa, in conditiile pandemiei, acestia au realizat mai mult. O situatie fara 

precedent a facut din meseria de cadru didactic una cu multe incercari si cu o posibiliate de depasire 

a propriilor bariere, pe care nimeni nu a anticipat-o. Aceasta provocare ne-a facut sa fim mai deschisi, 

mai ofertanti in ceea ce facem si pegatiti de schimbare. Nu toti profesorii sunt la varsta la care pot 

invata cu usurinta noi metode de a preda, dar in aceste conditii, atat cei tineri cat si cei care se 

pregatesc de pensionare au tinut pasul cu schimbarea si cu necesitaea de a fi alaturi de copiii cu nevoi 

speciale in orice conditii.  

Daca anul scolar precedent ne-a gasit mai putin pregatiti in folosirea instrumentelor digitale, 

anul scolar in care ne aflam ne-a oferit posibilitaea urmarii unor cursuri de perfectionare in domeniul 

utilizarii acestor instrumente, astfel incat asigurarea prezentei in on line alaturi de elevii nostrii sa se 

faca in cele mai bune conditii. 

Actul didactic a devenit mai transparent, activitatile desfasurate in online pot fi gasite si 

accesate de cei interesati. In acest mod activitatile creative, inedite si tintite pe obiective, anterior 

formulate, fac din unitatea scolara in care activam un spatiu deschis care se mandreste cu cadre 

didactice bine pregatite, interesate in permanenta de inovatie, formare continua si nu in ultimul rand 

de achizitiile copiilor nostrii, copii cu CES, care sunt in centrul atentiei noastre, a comunitatii locale 

si al unitatii scolare in ansamblu. 

Parteneriatele, care in conditii obisnuite se desfasurau, deasemenea in interesul copiilor au 

capatat in mediul online alte valente. Parintii au devenit parteneri permanenti in desfasurarea 

activitatilor, comunitatea locala a devenit un sustinator al eforturilor de dotare cu echipamente 

electronice necesare bunei desfasurarii a activitatii iar unitatea scolara, o aripa protectoare sub care 

toate aceste eforturi au devenit realitate.   

Toate aceste activitati de formare, de parteneriat si desfasurare in cele mai bune conditii a 

profesiei cresc imaginea unitatii scolare in care activam.  

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 3, MARTIE, 2021

150



IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REALIZATE         

ÎN ONLINE PENTRU PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: PETRE MIRELA – DIANA 

Promovarea imaginii școlii implică o activitate umană sau un sistem de activități orientate spre 

satisfacerea cerințelor beneficiarilor actuali și potențiali 

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. 

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. 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. 

Promovarea modelelor de bune-practici reprezintă o una dintre cele mai eficiente şi puţin 

costisitoare strategii de menţinere a mediului competitiv dintr-o organizaţie. 

 Ca manager, oferiți personalului diverse posibilități de formare on-line care să asigure 

formarea, consolidarea și extinderea abilităților digitale necesare desfășurării educației on-line. 

Ca manager, asigurați dispozitivele necesare, diferite accesorii (microfon) și o conexiune bună 

pentru ca activitățile pe platforme sincron să poată fi organizate de educatoare de la sediul grădiniței 

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. 

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. 
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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. 

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 

Prof. înv. preșcolar PETREA ALINA, 

Grădinița nr. 16 Focșani, Vrancea 

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.  

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.   

Promovarea imaginii institutiei, personalizarea ofertei educationale trebuie realizata in functie 

de nevoile si interesele educabililor. Rezultatele educationale pozitive ale elevilor se realizeaza prin 

implicarea pozitiva a cadrului didactic. Motivarea copiilor se realizeaza printr-o educatie 

individualizata, adaptata la nevoile specifice fiecarui copil, la particularitatile lor de varsta, dar si 

folosirea unor mijloace si strategii de predare atractive.  

Toate acestea vor contribui la crearea unei imabini pozitive asupra scolii/gradinitei. De 

asemenea promovarea institutiei educationale se realizeaza prin elaborarea mai multor activitati 

extrascolare. Aceste activitati reprezinta o componenta educationala de mare insemnatate, prin care 

cadrul didactic asigura o atmosfera de invatare relaxanta care va duce la dezvoltarea multilaterala a 

copilului. 

O buna imagine a scolii mai rezulta prin contactul permanent pe care cadrele didactice il mentin 

cu parintii, tinandu-i la curent cu tot ce se intampla in scoala. Crearea unui mediu sigur, mediu placut, 

usor relaxant, unde copii vin cu placere si se integreaza cu usurinta, creaza o imagine pozitiva a scolii. 

In concluzie, o imagine pozitiva a scolii poate fi promovata  prin  accentuarea  educatiei  asupra 

nevoilor educabililor, mai exact prin individualizarea invatarii, prin educatie de calitate, prin 

participarea la activitati extrascolare si prin promovarea unui comportament moral pozitiv. 

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  
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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 

unității noastre sunt mereu prezentate secvențe ale activităților în care sunt implicați copiii.  

Imaginea școlii este promovată prin educație de calitate, individualizarea învățării, acces la 

ofertele educaționale, combaterea discriminării, reducerea violenței și participarea la activități 

extrașcolare. 
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ȘCOALA DE ACASĂ- ALTFEL 

Prof. înv. preșcolar Petrea Doina 

Grădinița cu P. N. ,,Sfânta Maria”, Nicolae Bălcescu, Bacău 

„Omul se descoperă pe el însuşi când se măsoară cu obstacolul.” (Antoine de Saint-Exupéry) 

Fiecare an școlar vine cu noi provocări, 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 sala de clasă. 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. 

Metodele de predare aplicate în clasă au un puternic impact asupra calității educației. Practic, 

mult din calitatea actului învățării atârnă pe umerii dascălilor: 30% din succesul învățării depinde de 

comportamentul cadrului didactic. 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. 

„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  

Progresele remarcabile în domeniul calculatoarelor și microcalculatoarelor și, în paralel 

dezvoltarea psihologiei cognitive, au deschis perspectiva unor noi tehnologii de instruire: tehnicile 

informaționale computerizate, instruirea asistată la calculator și învățarea multimedia, bazată pe 

utilizarea noilor tehnologii de informare și comunicare. (M. Ionescu, 2011).  

Același autor afirmă că, „nu utilizarea tehnologiilor computerizate și multimedia, în sine, are 

efecte educative, ci integrarea lor într-o strategie de instruire și autoinstruire bine gândită”. (M. 

Ionescu, 2011). 

În didactica tradițională românească, actul predării este unidirecțional, adică îndreptat de la 

cadru didactic spre copil și avea ca obiectiv transmiterea de cunoștințe gata structurate, pe care copiii 

urmau sa le asimileze în mod pasiv. Apoi s-a simțit necesitatea elaborării de modele în care predarea 

să nu mai fie atribuită doar profesorului, ci să implice și copilul. Astfel, viziunea s-a schimbat radical 

în didactica modernă, predarea nu mai este concepută ca o activitate de comunicare, de transmitere 

de cunoștințe, ci ca o problemă de organizare și conducere a proceselor de învățare. (M. Bocoș, D. 

Jucan, 2007).  

A preda, înseamnă a organiza experiențe de învățare care să provoace schimbări dezirabile în 

comportamentele copiilor. (M. Bocoș, D. Jucan, 2007) 

Etapele principale ale procesului de predare sunt: prezentarea unui material concret/verbal, 

organizarea și conducerea unor activități în care să se valorifice materialul prezentat, acordarea de 

sprijin copiilor pentru a putea observa, analiza, compara, extragerea esențialului (împreună cu copiii) 

și fixarea lui în noțiuni, concepte, raționamente, operaționalizarea cunoștințelor copiilor prin 

conceperea și rezolvarea de probleme, de sarcini teoretice și practice. (M. Bocoș, D. Jucan, 2007).  

Dată fiind situația actuală, putem afirma că în această pandemie, starea de urgență instituită de 

la o zi la alta, au provocat un adevărat experiment în domeniul educației. La nivel mondial sistemele 
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educaționale sunt nevoite să se adapteze situației din mers, să se reinventeze. Milioane de copii au 

fost obligați să stea în casă, iar 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. Astfel s-a demonstrat că atât profesorii cât și copiii au fost capabili să se adapteze 

la noul mod de abordare al educației și la un nou mod de comunicare.  

Cu toate că a existat deschidere din partea cadrelor didactice precum și a copiilor pentru 

desfășurarea activității educaționale online, au fost câteva dificultăți pe care unii le-au întâmpinat. 

Amintim aici lipsa unui mijloc de conectare (calculator, laptop, tabletă, telefon), lipsa conexiunii la 

internet, lipsa cunoștințelor în domeniul tehnologiei pentru unii părinți, bunici sau cadre didactice.  

Astfel, prin realizarea unei analize, după câteva luni de când predarea și învățarea sau mutat în 

școala 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, alături de părinți, s-au bucurat de prezența și sprijinul 

acestora în realizarea sarcinilor de lucru. Și-au desfășurat activitatea într-un mediu familial, plăcut, 

fără agitația din clasă. Activitățile online nu încep atât de devreme precum cele de la școală și ei 

bucurându-se 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): 

Ce a lipsit cel mai mult copiilor în aceste luni de școala de acasă a fost satisfacerea nevoii de 

socializare, de a petrece timp împreună cu colegii. Această lipsă de socializare a fost resimțită de 

către toți copiii.  

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 utilizarea materialelor didactice atractive, 

prin crearea de situații de învățare și concretizarea acestora în experiențe de învățare, cadrul didactic 

permite dezvoltarea creativității copilului.   

Pe viitor, se dorește ca un model de predare de tip hibrid să rămână în educație, iar lecțiile 

învățate de profesori și elevi în această perioadă, datorită nevoii de adaptare, să fie un plus de valoare 

adus sistemului educațional din țara noastră. Învățarea există și în online, iar pentru școli, profesori, 

părinți și elevi înseamnă doar noi ferestre către educație. 

Oricât de mult ne iubim copiii și oricât de mult ne-am dori să petrecem foarte mult timp cu ei, 

e foarte important să le acordăm și timp departe de noi. Altfel, ar ajunge să se bazeze pe noi, în loc 

să se bazeze pe forțele proprii. Școala de acasă și învățământul tradițional au avantaje și dezavantaje. 

Sunt unii copii care sunt mai potriviți pentru primul tip de educație și alții cărora le priește cel de-al 

doilea. Important e să ne asigurăm că le oferim copiilor noștri o educație de calitate și că îi susținem 

în dezvoltarea lor emoțională. 

 Bibliografie: 

1. Bocoș M., Jucan D.,(2007),,Teoria și metodologia instruirii. Teoria și metodologia

evaluării.Repere și instrumente didactice pentru formarea profesorilor.” Paralela 45, Pitești; 

2. Ionescu, M., (2011),, Instrucție și educație”, Editura Eikon, Cluj-Napoca.

3. https://ziare.com/scoala/evaluare-educatie/despre-invatamant-online-si-accesul-elevilor-

din-medii-defavorizate-la-educatie-interviu-cu-vasile-brasovanu-1610307 
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Colegiul Național ”Unirea” – un brand în județul Teleorman 

Prof. Petreanu Irina, 

Colegiul Național ”Unirea” din Turnu Măgurele 

Marele umanist olandez Erasmus, afirma încă din secolul al XVII-lea „Viitorul unei naţiuni 

este hotărât de modul în care aceasta îşi pregăteşte tineretul“.  

Având în vedere perspectiva a ceea ce va urma în deceniile viitoare, școala reprezintă unul din 

locurile de păstrare şi transmitere a valorilor identitare, prin calitatea ei educaţională. 

 În acest ”război” cu un adversar invizibil, în această așteptare ce nu știm cât va dura, suntem 

supuși provocării de a respecta regulile de protecție a sănătății noastre și a celor din jurul nostru, 

provocării de a rezista restricțiilor impuse la nivel mondial. 

Cadrele didactice se confruntă cu o nouă provocare pe care nu cred că au mai experimentat-o 

în acest context, și anume suspendarea cursurilor față în față, perioadă în care trebuie să utilizeze 

împreună cu elevii, platforme de învățare cu ajutorul cărora procesul de educație și învățare să 

continue. 

Corpul profesoral din Colegiul Național ”Unirea” este deschis spre nou, analizând 

oportunitățile oferite de școala online. Activitățile didactice și activitățile educative s-au mutat în 

mediul online. 

 Astfel, la Colegiul Național ”Unirea” se desfășosră în continuare activități remediale, de 

consiliere, participări la competiții ce au ca obiective creșterea ratei de absolvire și îmbunătățirea 

performanței la examenul de bacalaureat. 

Colegiul Național ”Unirea” a devenit de-a lungul timpului un ”brand” prin rezultate foarte  bune 

la examenele naționale, la olimpiade și concursuri, participări la numeroase proiecte. 

Promovarea imaginii instituționale se realizează în primul rând prin rezultatele educaționale 

pozitive ale elevilor, un număr mare de absolvenți ai Colegiului Național ”Unirea” devin studenți în 

universitățile din țară si din afara ei. 

Astfel, folosind internetul putem promova imaginea instituției prin publicarea tuturor reușitelor, 

a ofertei educaționale, oferind beneficiarilor ceea ce au nevoie – o educație de calitate. 
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BENEFICIILE ȘI PROVOCĂRILE 

PENTRU PROFESORI ÎN PREDAREA ONLINE 

Profesor Petrescu Amalia 

Școala Gimnazială Galeșu 

Localitatea Brăduleț, Județul Argeș 

Disciplina: Limba și literatura română 

Școala de acasă, realizată cu instrumente online accesibile tuturor, ne arată că, având multă 

determinare, reușim să facem progrese împreună. 

Multe platforme care facilitează predarea online permit profesorilor să-și stocheze informațiile 

cu ușurință și să le acceseze ori de câte ori se conectează. Acest tip de organizare automată îi permite 

profesorului să-și concentreze timpul pe aspecte cum ar fi: planificările lecțiilor și comunicarea cu 

elevii. Unele platforme marchează activitatea elevilor ceea ce constituie un beneficiu evident și 

extrem de eficient în procesul educațional. 

Tehnologia vine cu dezavantajele sale. Dispozitivele care se prăbușesc fără avertisment, 

căderea conexiunii la internet, înghețarea platformelor înseamnă un dezavantaj major pentru lecții, 

mai ales atunci când profesorii acoperă informații importante sau când elevii sunt într-un moment 

crucial al cursurilor lor- în timpul unei evaluări. Același lucru se poate spune când profesorul sau 

elevul tocmai a început ora și nu a alocat timp suficient / adecvat pentru a vedea cum funcționează 

platforma. A nu fi familiarizat cu un software creează întârzieri inutile care au un impact negativ 

asupra experienței de învățare. De aceea trebuie citite ghidurile utilizatorilor pentru asigurarea 

funcționalității în timpul lecțiilor. 

Dincolo de abordările teoretice, pentru a crea un mediu de învățare cât mai aproape de o clasă 

reală este necesară folosirea a trei tipuri de resurse: soluții pentru abordare în timp real, platformele 

și aplicațiile de colaborare online și resurse și aplicații de învățare.  

Platformele de interacțiune în timp real cel mai des folosite de către profesori sunt: Zoom și 

Google Meet -cu sugestii de alternative unde procesul de a crea o întâlnire este similar și accesul este 

gratuit. Aplicațiile sau platformele de colaborare online, care facilitează schimbul de documente, fișe 

de lucru, teste, teme pentru acasă, între profesori și elevi, sunt Google Classroom, Edmondo, 

EasyClass, ClassDojo. Resursele și aplicațiile care au un real succes deoarece sunt folosite sub formă 

de prezentări, fișe, clipuri, imagini sunt: Digitaliada, ASQ, Quiz-uri, Wardwall, Padlet. 

Profesorii care nu îmbrățișează pe deplin schimbările și progresele tehnologice pot găsi 

dificultăți să se adapteze bine la mediul online. În concluzie, abordarea online a predării trebuie să fie 

ceva ce profesorul simte și este încrezător că va reuși să facă.  

Învățarea în mediul online tinde să ia amploare în toate mediile educaționale și după stoparea 

situației epidemiologice. Învățarea unei game largi de tehnologii poate aduce beneficii și pentru CV-

ul profesorului. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

Prof. Înv. Primar PETRESCU ANA-MARIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4 LUGOJ, TIMIȘ 

Educația este un sistem de bunuri educaționale ce ȋnsumează instituțiile, dar și activitățile 

implicate ȋn promovarea și difuzarea ei.  

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. 

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 practici, mai ales în 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 educațional necesită din partea cadrelor didactice dăruire, 

perseverență, consecvență, cinste, dragoste pentru elevi.        

Ȋn literatura de specialitate pot fi identificate cinci principii ale campaniilor de succes privind 

promovarea imaginii școlii: 

• Identificarea nevoilor, a intereselor, a obiectivelor și posibilităților publicului prioritar;

• Planificarea și executarea campaniei ȋntr-un mod sistematic;

• Monitorizarea și evaluarea continuă pentru a vedea ce funcționează și unde trebuie făcute

eforturi suplimentare; 

• Luarea ȋn considerare a rolurilor complementare ale comunicării interpersonale cu mass-

media; 

• Selecția unor media potrivite pentru fiecare public prioritar.

Un rol important ȋl au târgurile educaționale organizate de instituțiile de ȋnvățământ, precum

,,Ziua porților deschise”. Organizarea judicioasă a acestora poate să se soldeze cu succes ȋn ceea ce 

privește ȋnscrierea mai multor elevi la o formă sau alta de educație. Târgul educațional trebuie sa 

ofere celor interesați multe informații, prin panouri, fotografii, grafice, pliante, ghiduri, etc. . Târgul 

educațional este un cadru propice al difuzării directe a produsului educațional, un spațiu potrivit 

pentru comunicare ȋntre instituția de ȋnvățământ și viitorii elevi.  

Pe lângă organizarea unui eveniment special, promovarea 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. 

Prestigiul Școlii Gimnaziale Nr. 4 din Lugoj are o temelie solidă clădită pe muncă, dăruire, 

onestitate, dragoste față de copii, a multor generații de cadre didactice. Astfel, ȋn opinia publică 

suntem cunoscuți ca o școală ,,bună’’, ȋn care elevii dobândesc cunoștințe temeinice care ȋi situează 

pe primele locuri la olimpiadele școlare, la evaluările naționale, la admiterea ȋn liceele de prestigiu, 

la competițiile sportive etc. Avem olimpici la faza națională la religie,la faza județeană la română, 

matematică, fizică, istorie, cultură civică, chimie. 

O activitate foarte importantă, care ridică prestigiul școlii noastre , este activitatea desfășurată 

în cadrul Centrului de excelență, în care se pregătesc cei mai buni elevi din județ pentru obținerea 

performanței la matematică. Acest centru a ajuns deja la a șaptea ediție, se adresează elevilor clasei a 
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IV-a, elevi capabili de performanță, care participă la activitățile centrului, fiind instruiți atât de

profesori din învățământul primar, cât și de profesori de la gimnaziu.

O atenție deosebită a fost acordată și strategiilor de colaborare și comunicare cu familiile 

elevilor. Copiii ai căror părinți se implică și țin o strânsă colaborare cu școala obțin performanțe 

superioare. Când părinții colaborează cu profesorii se obțin efecte pozitive legate de atitudinile 

elevilor privind școala, temele, realizările și aspirațiile școlare. 

Un alt mijloc de a face marketing este contactul direct cu viitori elevi. Este vorba de contactarea 

copiilor din  grădinițe prin participare la activitățile metodice desfășurate de aceștia, prin realizarea 

unor proiecte școală - grădiniță, prin vizitarea școlii cu diferite ocazii: de ,,Ziua porților deschise’’, 

de sărbătorile de iarnă, de 1 iunie, 24 Ianuarie etc. 

Activitățile extracurriculare, precum excursiile, fixează cunoștințele pe care elevii le 

dobândesc, la clasă; serbările cultivă ȋnclinațiile artistice, dorința de a ȋnvinge timiditatea, stimulează 

independența ȋn acțiune, prin competiții sportive manifestarea aptitudinilor motrice, fair playul. 

Proiectele ecologice, europene (Patrula ECO) la care am participat au făcut cunoscută 

activitatea educațională din școala noastră, dar ȋn același timp a fost un prilej pentru elevii noștri de 

a cunoaște și alte realități educaționale europene. 

În final o să vă prezint câteva poze de la activitățile desfășurate în școală sau în afara școlii de 

către elevii și cadrele didactice din școală. 
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Exemple de activităţi online - limba franceză 

Prof. Petrescu Maria Steliana    

Şcoala Gimnazială Gheorghe Lazăr Corbu 

Exemplul 1: 

1. Tip: fixare cunoştinţe

2. Tema: PĂRŢILE CORPULUI ŞI EMOJI

3. Competenţe specifice vizate : 3.1. Recunoașterea semnificației unor fraze uzuale tipice

pentru viața cotidiană. 

4. Public vizat: cls a III-a; cls a V-a L2

5. Mijloace : Internet, dispozitive Smart

6. Etape:

a) profesorul crează clasa în platforma WHITEBOARD.FI. Sunt posibile două variante: cu

cont, contracost, cu posibilitatea de creare a claselor, de înregistrare a progresului, activităţile

rămân salvate; fara cont, gratuit, dar fără posibilitatea reutilizării tablei de la o oră la alta sau a

claselor. Însă, se pot descărca lucrările elevilor in format PDF. Se generează un cod care poate

fi trimis elevilor. Se poate lucra în paralel cu Meet, cadrul didactic dând indicaţiile în timp real.

b) elevii intră în clasă prin accesarea linkului şi completarea numelui. Elevii pot accesa doar

tabla lor şi pe a profesorului, nu şi pe cele ale colegilor. 

c) profesorul scrie pe tabla lui cuvinte care arată parţi ale corpului, apoi trimite conţinutul

acesteia pe tablele elevilor prin butonul Push şi le solicita să aşeze câte un EMOJI în dreptul lor. 

Platforma Whiteboard.fi oferă această posibilitate.  

d) cadrul didactic vede în timp real ce lucreaza elevii, poate interveni pe tablele elevilor şi la

final poate salva în format PDF, prin accesarea «rotiţei » cu setări. 

7. Rezultate : Elevii sunt încântaţi de acest tip de activitate şi îşi dau tot interesul să realizeze

sarcina, dorind chiar suplimentarea ei. 

Exemple : Elev 1 :          Elev 2 

Exemplul 2: 

1. Tip: fixare cunoştinţe

2. Tema: Descriere persoane

3. Competenţe specifice vizate : 3.1. Recunoașterea semnificației unor fraze uzuale tipice

pentru viața cotidiană. (dar se poate adapta si pentru Receptare Orală) 

4. Public vizat: cls a III-a; cls a V-a L2

5. Mijloace : Internet, dispozitive Smart

6. Etape:
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a) profesorul crează clasa în platforma WHITEBOARD.FI. Sunt posibile două variante: cu

cont, contracost, cu posibilitatea de creare a claselor, de înregistrare a progresului, activităţile

rămân salvate; fara cont, gratuit, dar fără posibilitatea reutilizării tablei de la o oră la alta sau a

claselor. Însă, se pot descărca lucrările elevilor in format PDF. Se generează un cod care poate

fi trimis elevilor. Se poate lucra în paralel cu Meet, cadrul didactic dând indicaţiile în timp real.

b) elevii intră în clasă prin accesarea linkului şi completarea numelui. Elevii pot accesa doar

tabla lor şi pe a profesorului, nu şi pe cele ale colegilor. 

c) profesorul ataşează imagini alb-negru şi descrieri scurte ale acelor personaje, apoi trimite

conţinutul acesteia pe tablele elevilor prin butonul Push şi le solicita să coloreze imaginile conform 

descrierii furnizate. Platforma Whiteboard.fi oferă această posibilitate.  

d) cadrul didactic vede în timp real ce lucreaza elevii, poate interveni pe tablele elevilor şi la

final poate salva în format PDF, prin accesarea «rotiţei » cu setări. 

7. Rezultate : Elevii sunt încântaţi de acest tip de activitate şi îşi dau tot interesul să realizeze

sarcina, dorind chiar suplimentarea ei. 

8. Observaţie : Activitatea se poate adapta şi pentru Receptare orala şi pentru Producţie Scrisă.

Poate fi folosită şi ca evaluare. 

Exemple : Elev 1 :      Elev 2        Elev 3 

Exemplul 3 

1. Tip: Evaluare

2. Tema: Formularea întrebărilor

3. Competenţe specifice vizate : 3.3. Identificarea informaţiilor din mesaje scrise simple de la

prieteni sau de la colegi ; 4.1. Redactarea de mesaje simple și scurte 

4. Public vizat: cls V-a L1

5. Mijloace : Internet, dispozitive Smart

6. Etape

a) profesorul îşi crează cont (se poate gratuit sau contracost) pe Quizziz.com.

b) Apoi crează testul. Se pot folosi mai multe tipuri de intrabari : alegere multipla, raspuns scurt,

completare a spatiilor, etc. Un alt avantaj este că putem stabili limită de timp pentru fiecare întrebare. 

Punctajul de atribuie automat. Se pot crea şi lecţii (tip slide-uri). Se generează un cod care poate fi 

trimis elevilor. Site-ul permite sincronizarea şi cu Google Classroom, astfel ca putem înregistra 

clasele automat. 

c) elevii accesează linkul, îşi completează numele. Platforma înregistrează toate încercările

elevilor de a rezolva şi generează un raport pentru toată activitatea înregistrată de elevi şi care poate 

fi salvată în format PDF. 

d) linkul trimis are o limită de timp în intervalul careia poate fi accesat. Aşadar putem controla

când le este posibil elevilor să realizeze chestionarul- evaluare. 

7. Rezultate: Quizz-urile sunt sub formă de jocuri : elevii au un clasament, li se ofera « unelte »

utile pe masură ce răspund corect ca la jocurile video, întrebările sunt însoţite de muzică, de 

« meme »-uri de încurajare sau felicitare, elevii primesc feedback în momentul în care trimit 

răspunsul.  Avantajele acestui tip de evaluare se referă la posibilitatea de limitare a timpului de 

răspuns pentru fiecare întrebare, de accesare a testului şi astfel putem vorbi de o evaluare mai 

apropiată de cele din învăţământul faţă în faţă, fără « contaminare » de la un elev la altul. De 

asemenea, raportul generat este foarte util.  

8. Observaţie: Platforma permite utilizarea şi editarea materialelor postate de alte cadre didactice!
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Exemple şi link: https://quizizz.com/admin/quiz/5fcea51313cead001b4d23e9 

Exemplul 4 

1. Tip: Fixare

2. Tema: Formarea femininului substantivelor

3. Public vizat: cls VIII-a L2

4. Mijloace : Internet, dispozitive Smart

5. Etape:

a) profesorul îşi crează cont pe Wordwall.com. Pot fi create 5 activităţi gratuit, apoi este

contracost. Abonamentul însă este modic şi se pot face conturi comune, scăzând astfel costul.

Platforma permite realizarea multor activităţi ludice, atât pentru activităţi asincron, pe care

elevii le pot face prin accesarea linkului trimis de profesor, cât şi sincron, prin partajare ecran,

în cadrul întalnirilor pe Meet/ Zoom, etc. De asemenea, putem prelua activităţile realizate de

alţi profesori

b) profesorul învârte de roată şi numeşte un elev. Acesta, în momentul în care se opreşte roata,

rosteşte forma corectă a substantivului. Dacă este bine, profesorul poate elimina acel cuvant din roată. 

Jocul continua cu restul elevilor.       

6. Rezultate: Se pot exersa diverse conţinuturi, competenţe, oral, intercativ. In plus, cadrul

didactic poate schimba aspectul exerciţiului sau tipul jocului cu altele compatibile, în orice 

Link şi exemplu: 

https://wordwall.net/resource/8124537/le-feminin-des-noms 
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IMPORTANŢA PROMOVĂRII ŞCOLII 

Prof. învăţ.preşcolar Petrescu Mihaela Cristina 

Grădiniţa Nr. 210, Bucureşti 

Imaginea şcolii 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 are 

la bază o 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. 

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 schimbarilor care se 

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

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 

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 lor.  

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. 

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 elev.  

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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Promovarea imaginii şcolii 

Petri Mihaela-                                                                             

Școala Gimnazialӑ “Ion Creangӑ” Brӑila 

Promovarea imaginii şcolii reprezintă o prioritate a cadrelor didactice reflectată într-o bună 

colaborare între cei trei parteneri educaţionali: şcoală, elevi şi 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 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; 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; participarea  la mobilităţi europene în domeniul educaţiei prin 

participarea la proiecte europene interculturale Comenius, burse de formare şi dezvoltare 

profesională; extinderea parteneriatelor on-line între şcoli europene prin eTwinning; reactualizarea 

periodică a paginii WEB a şcolii şi asigurarea site-ului. 

Prin iniţierea activităţilor educative şcolare şi extraşcolare diferenţiate, care să răspundă 

socializării copiilor (concursuri, reuniuni, întâlniri cu agenţii economici) am reuşit sǎ atragem atenţia 

asupra potenţialului elevilor nostri. 

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. 

În zilele noastre, când şcoala sa mutat în mediul online pentru ca procesul instructiv – educativ 

să meargă mai departe, acest lucru a dus la o autodepășire, o dezvoltare a actului didactic .  Cadrul 

didactic a învățat în această perioadă și a reușit să livreze conținuturile într-un mod atractiv pentru 
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elevi. În viitor este necesar ca dascălul să facă apel la metode moderne. 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. 

Toate activitățile desfășurate în școală (cursuri opționale, activități extra-curriculare, proiecte 

educative) pot fi prezentate într-un mod atractiv în online. Cred că este mai ușor atât pentru viitorii 

elevi, cât și pentru părinții lor să facă cunoștință cu școala în care își vor desfășura activitatea. Cred 

ca e mai ușor pentru ei să descopere online școala și activitățile desfășurate în ea decât să meargă 

fizic la fiecare școală în parte pe care își doresc să o „cunoască”. 

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. 

Bibliografie: 

1. Coman, Cristina, Relatii publice si mass-media, Iasi, Editura Polirom, 2000

2. Drăgan,I., Paradigme ale comunicării de masă, Editura Șansa, București, 1996

3.https://edict.ro/promovarea-imaginii-scolii/
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Promovarea imaginii școlii cu ajutorul internetului 

Prof. înv. primar Petronela Condreț    

Școala Gimnazială ”Alexandru Ioan Cuza”, Bacău 

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 şcolii reprezintă o prioritate pentru o bună colaborare între cei trei 

parteneri educaţionali: școală-elevi-părinţi. 

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 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 imagini școlii: 

-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 revista școlii,dacă aceasta

există online, pagina web a școlii; 

-popularizarea ofertei educaţionale propusă pentru anul şcolar următor;

Școala ar trebui 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. 

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, în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. 

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 

Didactic.ro 
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Promovarea imaginii școlii/școala online 

Prof. înv. preșcolar Petrovan Ioana 

Școala Gimnaziala Bogdan Vodă, Maramureș 

Suspendarea cursurilor în format fizic și trecerea lor în mediul online, reprezintă o provocare 

pentru toti cei implicați.  

Munca în mediul online presupune pe de o parte abilități digitale din partea părinților și a 

cadrelor didactice, iar pe de altă parte copiii preșcolari sunt antrenați într-o altfel de interacțiune cu 

cadrul didactic și cu colegii. 

Buna desfășurare a activității online cu preșcolarii este condiționată în primul rând de 

disponibilitatea părinților, de aceea trebuie să existe o bună colaborare între cadul didactic și părinți 

pentru a găsi împreună modalitățile cele mai potrivite de comunicare. 

Activitatea online cu preșcolarii nu se poate desfășura fără prezența unui adult, ceea ce 

presupune eforturi de coordonare și colaborare din partea familiei preșcolarului cu cadrul didactic.  

Activitățile online cu preșcolarii trebuie să fie atractive și stimulative, însă acestea trebuie să 

aibă o durată scurtă, de preferat 15-20 de minute, iar cele recomandate părinților să nu presupună 

doar urmărirea unor filmulețe sau videoclipuri ci activități practice, ușoare pe care părinții să le 

desfășoare cu plăcere cu copiii, petrecând astfel timp de calitate împreună. 

Obiectivele fiecărei activități trebuie stabilite, apoi comunicate părinților (în cazul părinților 

care nu pot participa la activitatea online). Feedback-ul din partea acestora este de asemenea foarte 

important pentru cadrul didactic în vederea planificării activităților viitoare. Acolo unde situația o 

impune, cadrul didactic poate proiecta activități individualizate și personalizate. 

Prin exemplele de buna practică a educatoarelor, prin participarea la sesiuni de instruire, 

perfecționare, cursuri și concursuri, imaginea școlii este promovată, părinții și întreaga comunitate 

capătă mai multă încredere în procesul de învătământ desfășurat în grădiniță/școală.  

Aceste lucruri, pot de asemenea atrage parteneriate diverse care să sporească baza materială a 

unității de învățămțnt, oferind astfel copiilor condiții mai bune pentru învățare. 
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Provocarea din mediul online pentru învățământul preșcolar 

Prof. înv. preșcolar Petruț Andreea Gabriela       

Grădinița cu Program Prelungit DEDA, Mureș 

În educaţie nu există reţete, există experienţă acumulată, idei, teorii bazate pe cercetări noi, 

practici confirmate care şi-au demonstrat în timp eficienţă, valori, principii, reguli. Succesul educaţiei 

se bazează pe adaptarea demersului educaţional la nevoile individuale ale fiecărui copil. 

Cunoaşterea creşterii şi dezvoltării copilului este absolut necesară pentru înţelegerea fiziologiei 

şi patologiei vârstei. Ele sunt procese complementare. Creşterea se referă la schimbările specifice de 

ordin fizic şi creşterea în dimensiune. 

Dezvoltarea este definită ca sporirea în complexitate sau modificare de la forme simple la forme 

mai complexe şi mai detaliate. Este un proces ordonat continuu în care copilul dobândeşte cunoştinţe, 

achiziţionează deprinderi, dezvoltă comportamente adecvate, adaptabile, se autodefineşte în raport cu 

sine şi cu ceilalţi. Factorii ereditari şi de mediu, unici în cazul fiecărui copil, influenţează ritmul şi 

calitatea dezvoltării copilului – de aici diferenţierea atât de semnificativă a dezvoltării copilului. 

Liceul Tehnologic ,,Vasile Netea’’împrună cu Grădinița cu Program Prelungit DEDA 

promovează o educație de calitate, într-un mediu favorabil învățării, în care fiecare elev găsește cheia 

dezvoltării unei personalități armonioase și creative, prin dobândirea competențelor pentru viață, pe 

baza nevoilor de dezvoltare personale. Școala răspunde nevoilor fiecărui elev de a se simți competent, 

încercăm să oferim un climat stimulativ atât pentru elevi cât şi pentru cadrele didactice, dovedind 

interes pentru nevoile comunităţii locale şi regionale.  

Dorim promovarea unui management eficient al tuturor resurselor, indiferent de provenienţa 

lor şi asigurăm părinţii că educaţia copiilor lor se face într-un mediu sigur, într-o formare personală 

permanentă. 

Grădinița online s-a născut din dorința de a ne susține emoțional în perioada grea încercată .  

Atâta timp cât nu putem fi împreună în grupă sau în parcul de joacă, putem fi împreună pe o platfomă 

online, pentru a crea o minunată poveste. 

Am fost aproape unii de ceilalți și am explorat diverse modalități de învățare până am ajuns să 

ne implicăm în totalitate asupra nevoilor unui copil preșcolar. 

De la întâlnirea de dimineață, la gimnastică, de la activități și proiecte 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, emoția de a comunica cu ceilalți atunci 

când situația nu ne poate aduce laolaltă în același spațiu. 

Grădinița online o adevărată provocare pentru părinte, copil dar și cadrul didactic.  Pentru 

educatori predarea online este o adevărată provocare prin asta testându-și  la maxim limitele pentru 

inventivitate.  

În activitatea online am alternat activitățile statice cu cele de mișcare ,astfel am reușit împreună 

să ne folosim de fișele distractive, de creioanele magice care ne colorează viața și nenumărate 

materiale care le folosim în casă pentru a realiza diverse  experimente sau jocuri. Mediul rural din 

comuna Deda împreună cu cadrele didactice  au oferit copiilor oportunitatea  de a cunoaște valorile 

Tradiționale Românești prin intermediul materialelor educative promovate în mediul online .Acestea 
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au fost realizate sub frumoasa coordonare a meșterilor populari. Tot în acest cadru am realizat diferite 

activități sub tema ,,Viața la Țară’’ unde preșcolarii au făcut diverse activități în gospodărie alături 

de părinți sau bunici. 

Implicarea copiilor în treburile casnice este utilă deopotrivă pentru ei și pentru părinți. 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, 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.   

Atunci când lucrează acasă cu un preșcolar este necesar ca părinții să își calibreze așteptările și 

să se pregătească pentru o serie de întreruperi din partea copilului care deseori chiar și când se joacă 

singur va veni să îi arate ce a făcut și să primească validarea și aprecierea părintelui. 

Școala, educația, studiul, cunoașterea sunt repere esențiale pe drumul devenirii fiecăruia în 

această spirală nesfârșită prin care devenim mai buni, știm mai mult și cunoaștem mai mult. Alături 

de dragostea părinților, de implicarea comunităţii, școala este cea care deschide porți spre lume sau 

spre înțelegerea sinelui profund, găsește răspunsuri și soluții pentru fiecare copil sau tânăr, sugerează 

drumuri spre profesii de success.  

Grădinița online poate juca un rol important de sprijin pentru părinte în organizarea unor rutine, 

momente reper, acces la activități potrivite pentru copii. 

În aceste momente în care toată activitatea se află în mediul online 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. 

Bibliografie: 

1. Curriculum pentru educaţia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani (2008).

București:  Ministerul Educaţiei, Cercetării Şi TineretuluI; 

2. https://www.edupedu.ro/
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REALIZATE ÎN ONLINE 

PENTRU PROMOVAREA IMAGINII GRĂDINIȚEI 

PROF. PETRUȚA MARIANA,      

GRĂDINIȚA CU P. P. „PITICOT” CÎMPENI, JUD. ALBA 

Promovarea imaginii unității noastre 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. Oricine este liber să aleagă. Această dependență a unității școlare

de libertatea de alegere a copiilor face ca unitatea 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 copiilor. 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.

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.

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. Însă 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 online deschide posibilitatea unei pregătiri structurate, coordonate și corect 

etapizate (vedem acum multitudinea de platforme și soft-uri educaționale online, 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. 

Predarea online de calitate presupune timp pentru planificare, pregătire și dezvoltare a unei 

activități, într-un timp redus și cu resurse minime disponibile.  Planificarea atentă a predării online 

presupune nu doar identificarea conținutului de parcurs, ci și proiectarea atentă a tipurilor de 

interacţiune, cu scopul de a susţine procesul de învăţare. Tot ceea ce înseamnӑ proces educațional de 

predare-învӑțare-verificare 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. Aplicațiile și platformele educaționale vin în sprijinul  

predării online sincron și asincron în educația timpurie. În activitățile online pe care le-am desfășurat 

am folosit diverse aplicații: chatter pix, storyjumper, jspuzzles, jamboard, learningapps, jigsawplanet, 

powerpoint, wordwall, etc. 

În perioada de activitate online am ținut cont de câteva puncte esențiale care țin de dezvoltatrea 

copiilor preșcolari: 

•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.  
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•Comunicarea 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 ne putem 

organiza ca să depășim această perioadă.   

•Conectarea părintelui cu educatorul l-a ajutat 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. 

•Conectarea educatorului cu copilul. În perioada preșcolară, discuția învățării în perioada

izolării s-a mutat 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 încarcă pe platformă părinților. 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.  

•Mișcarea fizică este esențială pentru perioada activităților online. 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, am încurajat părinții să stimuleze motric 

copiii în această perioadă.  

Prin participarea la ctivitățile online cu copiii, 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.  

Fiecare copil a putut parcurge în mod independent materialul propus, putând accelera procesul 

de învățare sau  încetini. Învățarea online a permis și copiilor și profesorilor să interacționeze într-o 

comunitate online, fără a fi prezenți în același loc sau timp. Din altă perspectivă,  copiii au avut 

posibilitatea de a prezenta mai multe informații procesate cu atenție, cu o implicare emoțională 

redusă. 

Bibliografie: 

1. Yuval Noah Harari (2018), „21 de lecții pentru secolul XXI”, Editura Polirom, Iași;

2. https://wordwall.net/ro/features.

3. https://www.educatieprivata.ro/strategii-de-predare-online/
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REALIZATE ÎN ONLINE 

PENTRU PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

Ed. Pieptea Adelina Alexandra         

Grădinița cu Program Prelungit “Top Kinder Space”, Giurgiu 

“COPILUL – o taină pe care întâi trebuie să ne dorim să o descifrăm și apoi să lucrăm 

neîntrerupt pentru asta, părinți și profesori. Trebuie să-l înțelegem, ca apoi să se înțeleagă pe sine și 

lumea în care trăiește.” 

În accepțiunea sa cea mai largă, educația poate fi definită ca o activitate specializată, specific 

umană, care mijlocește și diversifică raportul dintre om și mediul său, favorizând dezvoltarea omului 

prin intermediul societății și a societății prin intermediul omului. 

Orice demers formativ presupune o pregătire a individului pentru a face față solicitărilor 

exterioare, dar și interioare. A-l forma pentru o profesie, pentru a se pune la dispoziția celorlalți, 

pentru a se integra în comunitate reprezintă un prim obiectiv al educației. A-l forma-în plus-pentru a 

se cunoaște pe sine, pentru a-și da răspuns la propriile căutări și interogații, pentru a lua o poziție față 

de ceea ce află sau se întâmplă în jur constituie un al doilea obiectiv, nu mai puțin important decât 

primul. 

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. 

Actualele activități instructiv-educative, desfășurate în mediul online, sunt centrate pe această 

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 „prelucrați”. Astfel, în activitatea didactică, 

este indicat să putem identifica din timp elevii cu un potențial crescut sau scăzut în diferite domenii 

de activitate. 

Activitățile instructiv-educative desfășurate în mediul online sunt de o importanță covârșitoare 

într-o era digitalizată, așa cum este cea în care ne aflăm acum. Realizarea acestora într-un mod cât 

mai atractiv și accesibil copiilor nu poate constitui decât un avantaj, atât pentru cadrele didactice 

implicate, cât și pentru imaginea unității de învățământ pe care o reprezintă.  

Activitățile desfășurate online cu copiii din ciclul preșcolar și primar presupun eminamente 

prezența părinților. Astfel, legătura dintre părinți și unitatea de învățământ pe care o frecventează 

copiii lor devine mult mai strânsă. Aceștia sunt nevoiți să petreacă timp cu cei mici pentru a-i ajuta 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 3, MARTIE, 2021

174



în vederea realizarii sarcinilor propuse de către cadrul didactic, și totodată să colaboreze permanent 

cu unitatea de învățământ în ceea ce presupune transmiterea materialelor.  

În zilele noastre, conexiunile fac diferența în orice tip de activitate, fie ea chiar și una de 

promovare. Situația epidemiologică actuală încurajează desfășurarea activităților într-un spațiu cât 

mai izolat, limitând interacțiunile dintre oameni. Astfel, singura soluție pe care oamenii o au la 

dispoziție rămâne internetul. 

Promovarea online are un impact foarte mare asupra publicului, mai mare decât orice altă 

metodă de promovare. În domeniul educațional, promovarea unității de învățământ se poate face atât 

de cadrele didactice, cât și de părinți. Aceștia postează pe diferite rețele de socializare imagini de la 

activități, idei de realizare a unor materiale, sfaturi, sau chiar imagini cu produsele realizate de copii. 

Pe paginile sau pe site-urile destinate acestui tip de postări, cadrele didactice încearcă să impresioneze 

prin fel de fel de decoruri, prin metodele aplicate în activitățile cu copiii sau prin jocurile organizate 

împreună cu aceștia. 

Ei bine, aceste metode de promovare sunt într-adevăr eficiente, deoarece aduc în fața publicului 

idei inovative, care pot fi preluate în orice moment. Cu cât postările sunt mai atractive și răspund 

nevoilor publicului, cu atât promovarea va fi și mai eficientă, deoarece acestea vor fi distribuite și 

apreciate de un public larg. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 

REALIZATE ÎN MEDIUL ON-LINE 

PENTRU PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

Autor articol: Prof. Pinghireac Simina-Elena 

Școala Gimnazială Nr. 1 Răchiți, comuna Răchiți, județul Botoșani 

„Un copil este ca o sămânță de floare…Cât de frumos va creşte, cât de frumos va rodi, depinde 

de grădinarul care o va îngriji, de ce pământ şi de câtă lumină şi apă are, de cât e de ferită de frig, 

de furtună şi de soare prea tare. E atât de plăpândă…Cum ai putea s-o rupi ori să o calci în picioare, 

când e tot ce va mai rămâne în urma ta?” (Irina Petrea) 

Școala în mediul fizic, dar și cea on-line au un rol primordial în educația copiilor, alături de 

familie, dar și de întreaga societate, deoarece educația permanentă presupune o învățare pe tot 

parcursul vieții. Colaborarea între toți factorii educaționali, în primul rând între școală și familie, este 

stringentă. Școala colaborează cu familia în domeniul învățării elevului, în domeniul 

comportamentului, în domeniul dezvoltării lui fizice și intelectuale, morale și estetice, în domeniul 

deprinderilor și priceperilor de muncă, igienico-sanitare, în domeniul activităților libere, angajării 

copilului în diferite domenii de activitate în afară de clasă și școală. 

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 elevii. Pagina web, revista 

școlii, platformele on-line (Zoom, Classroom-urile, Kinderpedia, etc) au, de asemenea, un rol 

important în promovarea imaginii școlii în comunitate. 

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 vizibile în comunitate în special dacă își atrag colaborarea unor 

parteneri de tip asociații profesionale, organizații nonguvernamentale, celebrități locale. 

Colaborarea cu familia trebuie să se concretizeze într-un program comun de activități ale școlii 

cu aceasta (lectorate cu părinții, ședințe, consultații, vizite la domiciliul elevului, serbări școlare 

specifice tuturor sărbătorilor și păstrarea tradițiilor și a obiceiurilor).  

Părinții trebuie să vadă în noi un prieten, un colaborator, un om adevărat, care-i poate ajuta prin 

atitudinea nepărtinitoare pe care trebuie să o afișeze. Informarea şi formarea părinţilor în ceea ce 

priveşte şcolaritatea copilului presupune, ca fiecare părinte să cunoască: obligaţiile legale privind 

educaţia copilului, importanţa atitudinii lui pentru reuşita şcolară a copilului, metodele de colaborare 

cu şcoala, cea care le formează tuturor elevilor un comportament civic, precum și respectul pentru 

valorile unui popor, acceptarea diversității.  
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În acest scop este necesar un dialog între profesori şi părinţi; profesorii trebuie să primească o 

pregătire în materie de relaţie cu părinţii, iar competenţa lor în această materie trebuie considerată ca 

o aptitudine profesională; părinţii trebuie să fie pregătiţi pentru a juca rolul lor educativ în cooperare

cu profesorii; şcolile trebuie să asigure părinţilor asistenţa necesară, în vederea inoculării

sentimentelor de sărbători, cunoașterea semnificațiilor sărbătorilor, a modului cum aceste sărbători

pot ajuta sufletele copiilor, și nu numai, ci și să capete o cu totul altă valoare principală în viața lor,

ajutându-i să-și îmbogățească sufletele, mintea și să-și modeleze viața conform unor principii bine

întemeiate.

Serbările școlare- în mediul on-line reprezintă o altă modalitate de colaborare cu familia. 

Dacă familia va fi implicată de la început în programul educativ, ea va percepe corect importanța 

colaborării cu școala și beneficiile acestei colaborări, iar implicarea sa în activitatea școlii va fi 

conștientă, interesantă și reciproc avantajoasă.  

Organizaţia şcolară trebuie să-şi deschidă porţile pentru ca familia să cunoască şi să participe 

la activităţile ce se desfăşoară în incinta şi în exteriorul şcolii, dar organizate de aceasta. Cadrele 

didactice trebuie să iniţieze activităţi care să ofere familiei oportunităţi de a participa alături de copil, 

de a cunoaşte copilul în situaţii diverse, de a se bucura alături şi cu copilul de realizările lui, de a lucra 

împreună părinte-copil la diferite proiecte. Voi trece în revistă câteva dintre activităţile care pot 

contribui la formarea părinţilor: 

• Lecţia în mediul on-line

• Vizita virtuală- în mediul on-line

• Excursia cu ajutorul hărților on-line

• Serbările şcolare- pe sistem on-line – reprezintă evenimente de o importanţă deosebită în

activitatea elevilor şi în viaţa familiilor acestora atât din punct de vedere afectiv, cât şi cognitiv, dând 

ocazia elevilor de a prezenta, într-o manieră personală şi originală, tot ce au învăţat pe parcursul unui 

semestru sau an şcolar.  

Cântecul, dansul, recitarea de poezii sau interpretarea unor piese de teatru reprezintă câteva 

dintre formele de manifestare prin care copilul îşi satisface nevoia de afirmare de joc, căpătând 

încredere în propriul potenţial artistic şi cognitiv.  

Şedinţele cu părinţii –în mediul on-line pe platformele pe care se lucrează în cadrul școlii 

sunt întâlniri tematice organizate de către cadrul didactic. Au durata de două ore, timp în care se 

lucrează: exerciţii de intercunoaştere, de autocunoaştere, de cunoaştere a copilului, se dezbat diverse 

probleme de interes general, studii de caz, se generează situaţii în care părinţii trebuie să dea soluţii. 

Aceste întâlniri sunt de fapt adevărate sesiuni de formare pentru părinţi.  

• individuale oferă şi ele ocazii în care părinţii pot afla, pot găsi soluţii potrivite la diferite

probleme apărute în relaţia cu copilul. Pot fi consiliaţi de către profesor, iar profesorul poate afla 

multe aspecte din viaţa copilului şi a familiei sale, care îl pot ajuta să înţeleagă mai bine fiecare situaţie 

în parte. 

• Referatele prezentate în fața părinților cu anumite prilejuri, cu teme pe bază de fapte și date

concrete; 

• Organizarea unor expoziții cu lucrări executate de elevi-pe sistem on-line;

• Organizarea de activități extracurriculare, organizate și desfășurate împreună cu părinții

(vizite la patiserii, fabrici, firme diverse, stomatolog, cabinete medicale, spitale, cămine de 

nefamiliști, orfelinate, cămine-bătrâni neajutorați)- toate în sistem virtual --on-line; 

• Activități de voluntariat realizate în parteneriat cu familiile tuturor copiilor;

• Participarea părinților alături de copii la diverse ateliere de lucru, organizate de cadrul

didactic (în mediul virtual-on-line); 

• Convorbirile cu familia (care pot avea loc spontan sau organizat din inițiativa profesorului

sau a părinților); 

Un real parteneriat între școală și familie/ părinți și care poate participa la îmbunătățirea 

imaginii școlii nu este cel înscris pe o coală de hârtie, semnat de părinte şi director, ci este relaţia 

activă, de implicare şi de o parte şi de cealaltă, este bucuria şi tristeţea, este succesul şi eşecul, este 

zbaterea şi rezultatul din care beneficiarul este copilul. 
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Pentru realizarea unei promovări de imagine eficiente, se vor urmări: 

a) reliefarea rolului instituţiei educative, care va scoate în evidenţă:

* trăsăturile definitorii ale instituţiei educaţionale;

* locul şi rolul în sistemul educaţional;

* tradiţiile şi realizările instituţiei;

* aprecierea făcută de sistem şi comunitate ;

* interacţiunile educaţionale cu alte instituţii;

* avantajele oferite elevilor;

* perspectivele medii şi lungi ale instituţiei.

b) reliefarea activităţii instituţiei educative:

* evidenţierea activităţilor specifice instituţiei;

* activităţile extraşcolare;

* programe şi proiecte ale instituţiei;

* activităţi în folosul angajaţilor;

* activităţi în folosul comunităţii.

c) reliefarea rolului angajaţilor:

* rolul membrilor marcanţi ai instituţiei;

* drepturile şi obligaţiile angajaţilor,/profesionalismul/competenţa/ onestitatea/contribuţii

importante la realizarea scopului instituţiei şi ale angajaţilor; 

* participarea angajaţilor la manifestări educaţionale şi ştiinţifice locale, naţionale şi

internaţionale; 

* rezultate de prestigiu ale angajaţilor.

d) reliefarea evenimentelor importante în viaţa instituţiei sau la care participă instituţia pe

plan local, national şi internaţional. 

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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❖ Ecaterina Adina Vrăşmaş, Consilierea şi educaţia părinţilor, Bucureşti, Editura „Aramis”,

2002; 

❖ Agabrian, M., Şcoala, familia, comunitatea, Institutul European, Iaşi, 2006;

❖ Claff, G., Parteneriatul şcoală - familie-comunitate : ghid pentru cadrele didactice, Editura

Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2007; 

❖ Joiţa, E., Pedagogie şi elemente de psihologie şcolară, Editura Arves, 2003;

❖ Bunescu  Ghe.,  Alecu  G. ,  Badea  D.  – Educaţia  părinţilor. Strategii  şi  programe, E.D.P.,

Bucureşti, 1997; 

❖ Stoian  M. –  Abecedarul  părinţilor,  E.D.P.,  Bucureşti, 1972;

❖ Gheorghe Bunescu, Democratizarea educaţiei şi educaţia părinţilor,www.1educat.ro;
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII online 

Profesor de biologie Pinteala-Saviuc Lavinia –Roxana   

Scoala Gimnazială ”Spiru Haret”, Dorohoi, jud. Botoșani 

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. 

Astfel am îmbint poveștile CREDinEDUCAȚIE cu bunele practici educaționale, realizând un 

schimb de energii și informații, de stări și emoții, de noi deprinderi ce fac uneori diferența.Noile 

dimensiuni și valențe ale experiențelor de învățare și-au pus amprenta asupra derularii orelor de 

biologie in online, dar și in conturarea imaginii scolii noastre. 

Orele de biologie se desfasoara pe platforma educațională Scoala 365-clasa viitrului, 

https://app.scoala365.ro/Default.aspx. 

Activitatea se desfășoara  sincron folosind aplicația: https://meet.google.com/ 

Activitatea de captare a atenției este realizată prin prezentare de filmulete educative 

Winschool,accesand link https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=lJWBcVPaoZ8 

 Se utilizeaza RED, Manuale digitale de biologie ,clasa a VII a ,editura Litera,sunt accesate la 

adresa https://www.litera.ro/manualelitera/manuale/biologie-7/index.html 

Elemente de sinteză ale lecției prin prezentarea de  materiale power-point,prezentare Prezi. 

 Desfășurarea lecției se realizează folosind aplicația Jamboard,accesand link-

https://jamboard.google.com/u/0/ 

Activitatea sincron de predarea –invațare –evaluare cu ajutorul aplicației 

https://whiteboard.microsoft.com/ 

Feed-Back-ul la activitatea desfășurată se realizează folosind aplicația 

https://www.mentimeter.com/ 

Fișa asincron se încarcă pe 

aplicațiahttps://classroom.google.com/u/0/c/MTYzMzU3MzIyODU0 
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Fișă asincron se realizează pe tabla Miro ,accesând link 

https://miro.com/app/board/o9J_lfcwZkY=/ 

Exista notare ritmica a elevilor, cu mentionarea notelor in catalogul fiecarei clase,pentru fiecare 

elev. 

Pentru elevii ce nu reusesc sa se conecteze au fost intocmite fise de lucru ,ce au ajuns la elevi 

prin serviciul Secretariat sau direct de la profesorul de biologie la elevii respectivi. 

La disciplina Biologie nu exista elevi corigenti. 

La Mapa profesorului de biologie exista Documente ce reflecta preocuparea pentru elevii CES, 

respectiv Curriculum adaptat la disciplina Biologie,an scolar 2020-2021, precum si fise de lucru 

adaptate nivelului de intelegere al acestor copii. 

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 SCOLII         

Scoala online 

PINTILIE DANIEL GHEORGHITA 

Scoala din comuna Miroslovesti, judetul Iasi ar putea concura cu cele mai bune institutii de 

invatamant din marile orase, dat fiind faptul ca are in dotare tehnologia necesara desfasurarii letiilor 

in sistem online. 

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 
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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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ŞCOALA ONLINE 

Prof. înv. primar  Pintilie Irina Cristina 

Şcoala Gimnazială „Spiru Haret” Bacău 

Şcoala online – o provocare pentru majoritatea cadrelor didactice din martie 2020 şi până în 

prezent. Dacă la început se anunţase că se vor închide şcolile pentru o săptămână, două, după care era 

vacanţa de Paşte, sperând că după această perioadă ne vom întoarce în sălile de clasă. Dar, spre 

surprinderea tuturor acest lucru nu a fost posibil în anul şcolar 2019-2020. 

Pănă în martie 2020, majoritatea dintre noi foloseam la clasă, în diferite momente ale lecţiei, 

resurse online, dar nimeni nu şi-a imaginat că va trebui să îşi desfăşoare întreaga oră online.  

După luarea deciziei de trecere în online a tuturor şcolilor, şcoala noastră a luat măsurile 

necesare pentru ca acest lucru să fie posibil. În acest sens, în cel mai scurt timp, s-a accesat un 

domeniu dedicat şcolii noastre, fiecărui cadru didactic şi fiecărui elev li s-au făcut conturi şi au primit 

parolele, putând trece foarte repede la desfăşurarea orelor pe platform pusă la dispoziţie de Google. 

Prin acest mod, am putut ţine legătura cu elevii şi cu familiile acestora, care, fiecare după posibilităţi, 

a pus la dispoziţia copiilor dispozitivele necesare desfăşurării orelor online. Astfel, părinţii au fost cei 

mai importanţi aliaţi în comunicarea şcoală-elevi-familie. 

Fiind profesor pentru învăţământ primar, în anul şcolar 2019-2020, am predat la clasa a IV-a, 

ceea ce pot spune că a fost un pic mai uşor pentru mine, deoarece era un colectiv format, ştiau ce 

aşteptări şi cerinţe am de la ei, aveau mai multe cunoştinţe despre folosirea device-urilor, astfel că în 

comunicarea cu ei am întâmpinat mai puţine greutăţi. La început,  în cadrul întâlnirilor de pe 

platformă,  am stabilit regulile ce trebuiesc respectate pentru buna desfăşurare a unei ore online, am 

lămurit modul de postare a unei teme şi ce posibilităţi le oferă această platformă prin întâlnirile pe 

meet. O parte dintre ei au fost ajutaţi de părinţi la conectarea diverselor categorii de device-uri sau la 

postarea temelor.  

Fiind o şcoală văzută bine în comunitatea locală, am încercat ca fiecare oră desfăşurată în acest 

sistem online să o fac cât mai atractivă pentru elevi, folosind diferite materiale şi link-uri, să păstrez 

aceeaşi atmosferă prietenoasă şi familiară specifică clasei noastre, şcolii noastre.  

Aceste ore desfăşurate online, pentru unii au fost plăcute, pentru alţii mai puţin plăcute, 

deoarece multora dintre ei le-a lipsit interacţiunea cu ceilalţi colegi, acele cuvinte magice din timpul 

pauzelor ,,Doamna îmi mai puteţi explica încă o dată, deoarece eu nu am înţeles!``şi acea căldură 

sufletească pe care şi eu şi ei o simţeam atunci cănd veneau să mă îmbrăţişeze, ori de câte ori simţeau 

nevoia, ceea ce online nu puteam face. Cel mai mare regret al lor, dar şi al meu a fost acela că nu am 

putut să ne luăm la revedere faţă în faţă, să facem premierea, acel curs festiv şi nu în ultimul rând, 

petrecerea mult aşteptată după cei 5 ani petrecuţi împreună.  

Terminând o generaţie, aşteptam piticii de 6 ani, cu speranţa că vom începe şcoala normal, faţă 

în faţă. Aşa a fost, timp de 3 săptămâni. După cele 3 săptămâni de şcoală faţă în faţă a început greul, 

pentru mine cel puţin. În cele 3 săptămâni, abia îi recunoşteam (cu masca şi cu distanţarea), nu 

reuşisem foarte mult să descopăr cu ce cunoştinţe vin de la grădiniţă. Începusem să recunoaştem un 

anumit sunet, silabă, să alcătuim mulţimi, să numărăm etc. 

Cel mai greu a fost momentul intrării din nou online! Groază! Ce fac, cum fac, cu cei de 6 ani 

online? 

Chiar dacă m–am temut la început, totul a fost bine! 

Datorită dotărilor din partea şcolii, a fost mai uşor! Majoritatea învăţătorilor şi o parte dintre 

profesori am preferat să venim la şcoală, să predăm de acolo, deoarece la şcoală  dispuneam de toate 
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device-urile ( să nu spun că o parte dintre noi, mai avem şi copii personali, foloseau  device-urile pe 

care le aveam şi chiar spatial locuibil). 

Greul, a fost în prima săptămână cu cei de la pregătitoare! Nu mă aşteptam să fie atât de 

receptivi! Foarte repede au învăţat cum să ne comportăm în şcoala online! Am pitici, cărora 

dimineaţa, părinţii le deschideau platforma, apoi intrau singuri la ore. În aceste condiţii am învăţat să 

citim, să numărăm şi să socotim. Am şi copii cărora zilnic le şoptesc mama, tata … . O să vedem cum 

vom putea recupera. 

Copiii doresc la şcoală! 

Oricât de plăcută este şcoala online, toţi, de la mic la mare, dorim şcoala faţă în faţă! 
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INOVARE ÎN PREDAREA ONLINE 

PROF. PÎRCĂLABU ALINA 

COLEGIUL TEHNIC ”GENERAL GHEORGHE MAGHERU”, 

TÎRGU-JIU, GORJ 

Bunul mers al procesului de învăţământ şi rezultatele obţinute depind de metodele utilizate. 

Marii pedagogi au evidenţiat faptul că folosindu-se metode diferite se obţin diferenţe esenţiale în 

pregătirea elevilor, că însuşirea unor noi cunoştinţe sau comportamente se poate realiza mai uşor sau 

mai greu, în funcţie de metodele utilizate. 

În literatura de specialitate se apreciază pe bună dreptate că educația este un instrument foarte 

puternic în procesul de dezvoltare a societății contemporane, iar metodele didactice inovatoare 

reprezintă un vector esențial în sporirea calității educației superioare. Centrarea pe cel care învaţă, pe 

nevoile, pe interesele şi aspiraţiile sale, pe subiectivitatea sa, impune o reconsiderare a competenţelor 

necesare pentru exercitarea profesiei didactice, respectiv a standardelor specifice acesteia. 

Antrenarea permanentă a elevilor la un efort intelectual susţinut şi înarmarea acestora cu 

capacităţi necesare unei activităţi de învăţare productivă reprezintă modalitatea cea mai eficientă de 

educare a elevilor în spiritul unei atitudini conştiente şi active. 

Cerinţa primordială a educaţiei progresiviste, cum spune Jean Piaget, este de a asigura o 

metodologie diversificată bazată pe îmbinarea activităţilor de învăţare şi de munca independentă, cu 

activităţile de cooperare, de învăţare în grup şi de munca interdependentă. Deşi învăţarea este 

eminamente o activitate proprie, ţinând de efortul individual depus în înţelegerea şi conştientizarea 

semnificaţiilor ştiinţei, nu este mai puţin adevărat ca 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 emulație, de stimulare reciprocă, de cooperare fructuoasă.”1 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, ceea ce duce la 

transformarea elevului în stăpânul propriei transformări şi formări. 

Activitatea de predare – învățare presupune o abilitate complexă, interesantă, provocatoare și 

interactivă al cărei scop principal este crearea unei situații de învățare în care cunoașterea este 

transmisă și se dezvoltă înțelegerea și competențele profesionale. Astfel, accentul trebuie să treacă de 

la metodele tradiționale cum sunt prelegerea, explicația și demonstrația la tablă, la alte modalități 

inovative și interactive de predare-învățare utilizate de cadrele didactice cu scopul de a insufla elevilor 

o abordare profundă a disciplinelor studiate.

În general, o mare parte a cadrelor didactice adoptă metode convenționale de predare – învățare 

fundamentate în principal pe prelegere și explicație. Pornind de la aceste considerente, se poate 

constata că în multe săli de clasă, tehnicile de predare-învățare sunt depășite, iar cunoștințele teoretice 

sunt încă diseminate prin tehnica expunerii sistematice și a mijloacelor de învățământ tradiționale: 

tabla și creta. 

Actuala situație, care a dus sala de clasă în mediul online, a cerut schimbări majore în metodele 

de predare. Învățământul tradițional avea o paradigmă de tip liniar. Informația, cunoştințele se 

transmit de la profesor la elev de regulă unidirecțional, profesorul monopolizând organizarea 

situațiilor  de învățare. Învățământul în sistemul online, axat pe tehnologia digitală, este direcționat 

1 Cerghit I., Metode de învățământ, Ed. A III-a, Ed. Polirom, 1997, p.54 
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în ambele sensuri. Elevul nu mai este un spectator pasiv, un receptor care asimilează informația 

nerealizând un feed-back corespunzător, aceasta reprezentând, de fapt baza unui proces educațional 

eficent.   Situația actuală, generată de criza pandemică, a obligat profesorul, prin trecerea la învățarea 

online, să opereze o schimbare de funcții, acesta devenind un moderator al procesului de învățământ, 

un coordonator al instrucției celor cărora li se adresează. Așadar, rețelele societății digitale, internetul 

și noile media reprezintă cea mai importantă provocare a momentului în planul formării instructiv-

educative.  

Dezvoltarea competențelor specializate este o problemă de actualitate. În situația actuală ne 

confruntam cu o sumedenie de neînțelegeri atât pe parte didactică cât și pe partea națională, deoarece 

nimeni nu se aștepta la un astfel de moment în care cursurile de pe băncile școlilor din țara noastră să 

devină online. Este o provocare atât în rândul profesorilor cât și în rândul elevilor, ei fiind nevoiți să 

participe la aceste procese de dezvoltare și formare educațională și în final de formare profesională.  

Învățământul în era digitală este un proces de schimbare a mentalității atât în rândul profesorilor 

cât și a elevilor, a modului de realizare a temelor, proiectelor, verificarea cunoștințelor elevilor 

punându-se foarte mult accentul pe gândirea strategică bazată pe informații organizate și sistematice 

într-un timp relativ concis și compact. Pe cale de consecință, cade în sarcina profesorului să faciliteze 

învățarea, să motiveze, să încurajeze și să-i îndrumă pe elevi prin utilizarea unor modalități inovative 

de predare învățare. Fiecare disciplină prezintă, indubitabil, provocări unice, precum și o serie de 

avantaje și oportunități în ceea ce privește predarea inovatoare. . De asemenea, autoînvățarea este 

esențială în înțelegerea asemănărilor și a diferențelor dintre educația online și învățarea în sălile de 

curs, deoarece poate genera noi cunoștințe. 

Valorizând elevii, aplicând principiile pedagogiei diferenţiate şi ale constructivismului 

pedagogic, educatorul trebuie să îşi proiecteze strategia didactică astfel încât de intervenţia sa 

formativă să beneficieze fiecare elev, iar învăţarea să devină un proces constructiv. În organizarea şi 

implementarea demersului lui strategic, cadrul didactic trebuie să pornească de la următoarele idei cu 

valoare de principii aplicative: 

• deplasarea accentului dinspre activitatea de predare spre cea de învăţare, centrată pe elev;

• reconsiderarea rolului profesorului ca organizator şi facilitator al procesului de învăţare în

care sunt implicaţi elevii săi; 

• conştientizarea elevilor cu privire la necesitatea implicării lor în procesul propriei formări;

• încurajarea şi stimularea participării active a elevilor în planificarea şi gestionarea propriului

parcurs şcolar; 

diferenţierea demersurilor didactice în raport cu diferitele stiluri de învăţare practicate de către 

elevi 

Școala online presupune și o schimbare la nivel de cultură organizațională, o îmbrățișare a unor 

culturi noi precum și o nouă evoluție a învățământului. Așadar, transformarea digitală este una dintre 

cele mai noi tendințe contemporane, modelând cu succes modul de interacțiune și comunicare pe 

toate planurile. Etapele transformării digitale cuprind noi procese care duc la alfabetizarea digitală. 

Se formează astfel o infrastructură digitală care include diverse roluri, expertize, modele și sisteme 

de susținere a acestei transformări. Deși transformarea digitală pare un lucru complex, are la bază 

principiul simplității, simplitate care face mai ușoară viața elevilor. 

În contextul contemporan al școlii online, educația eficientă presupune explorarea unui număr 

cât mai mare de metode inovative de predare - învățare. În același timp, orice modalitate inovativă de 

predare-învățare nu reprezintă o soluție în rezolvarea tuturor problemelor care pot să apară în planul 

activității didactice din clasa virtuală. Totuși, metodele didactice inovatoare oferă elevilor o 

experiență integrată în abordarea problemelor specifice pe care le vor întâlni în viitorul lor domeniul 

de activitate. În aceste circumstanțe, de funcționare în mediul online, prin utilizarea unor metode 

inovative de predare-învățare se speră ca abilitățile creative și intelectuale ale elevilor dobândite pe 

această cale să contribuie la realizarea obiectivelor de consolidare și dezvoltare a societății actuale.  

În urma ideilor susținute se poate afirma că învățământul în online a parcurs un drum anevoios 

de la aspectul clasic la cel digital. Digitalizarea a pus stăpânire pe o vastă parte a domeniului 

educațional. aceasta fiind un comportament adecvat timpului actual, cuprinzând o multitudine de 
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ustensile moderne prin care elevii își continuă pregătirea folosind aceste metode interactive. 

Profesorii sunt în rând cu elevii, având o atitudine sporită asupra conceptului de actualizare care apare. 

Această perioadă online  constă în conexiunea și aprofundarea  noilor tehnologii și aplicații care apar 

progresiv și cu un nou mod de utilizare, în conexiunea elevului și a profesorului cu mediul online, cu 

social-media, cu noile gadget-uri apărute care sunt într-o continuă schimbare . 

Învățarea există și în online, iar pentru școli, profesori, părinți și elevi înseamnă doar noi ferestre 

către educație. În această perioadă, are loc nu doar o trecere a interacțiunilor didactice în lumea online 

(posibilă doar în anumite medii, cele privilegiate, cu acces la internet și computer), ci o tranziție spre 

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.

Capacitatea de a te adapta la cerinţe noi şi în permanentă schimbare este şi va fi în continuare 

o abilitate cheie.

BIBLIOGRAFIE: 

 Cerghit I., Metode de învățământ, Ed. A III-a, Iași, Ed. Polirom, 1997 

 Joiţa, E., Formarea pedagogică a profesorului. Instrumente de învăţare cognitiv-constructivistă, 

Bucureşti, E.D.P., 2007 

https://www.edums.ro/2019-2020/Ghid%20Final%20Invatamant%20LA%20DISTANTA.pdf 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 3, MARTIE, 2021

187

https://www.edums.ro/2019-2020/Ghid%20Final%20Invatamant%20LA%20DISTANTA.pdf


PROMOVAREA IMAGINII SCOLII Scoala online 

Prof. înv. primar, PÎRLOG MARIANA 

ŞCOALA GIMNAZIALA NR. 30 „GHEORGHE ŢIŢEICA” 

Anul şcolar 2020-2021 

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 

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. 

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. 

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. 

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.  

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.  

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. Activitățile 

extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica și creativă de a ocupa timpul liber al elevilor, 
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instituția de învătământ 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 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 online de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea învățării, 

promovarea unui comportament moral pozitiv, și participarea la activitați extrașcolare. Școala 

noastră, în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. 
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Școala online 

Profesor Pirnă Anca Magdalena 

Liceul Tehnologic „Petre S. Aurelian” Slatina, Județul Olt 

Situația pandemică la nivel global a dus la o nouă abordare a educației, trecându-se de la forma 

de învățământ face-to-face la cea online. Întrucât nimeni nu a fost pregătit pentru o astfel de formă 

de învățământ, această nouă abordare a educației trebuie să fie axată pe dezvoltarea autoeducației, 

atât a dascălilor cât și a elevilor și studenților.  

Cea mai mare provocare pentru cadrele didactice a fost aceea de a se adapta rapid și de a 

transmite un mesaj important învățăceilor lor: învățarea online poate genera progres prin multă 

determinare din partea tuturor părților implicate, prin încurajarea elevilor și studenților de a lucra 

independent. 

La început abordată cu scepticism de către profesori, dar cu entuziasm de către elevi, învățarea 

online, sincronă s-a concretizat rapid. Într-o perioadă foarte scurtă, cadrele didactice au fost nevoite 

să-și pună în practică o serie de cunoștințe digitale și să utilizeze diferite instrumente digitale în cadrul 

activităților de predare-învățare-evaluare desfășurate, acum, online.  

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. 

Astfel, managerii tuturor instituțiilor de învățământ au luat decizii și au implementat o serie de 

modalități de interacțiune educațională între cadrele didactice și elevi/studenți. Modalitățile de 

organizare a interacțiunii educaționale sunt regionale, instituționale. 

În multe cazuri, învățarea online a avut efecte benefice în ceea ce privește performanțele 

școlare/academice, acestea fiind asociate 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. 

Efectele negative pot fi:  un sistem de învățământ 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. 
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Scopul 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 fiind: 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.
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Gând pentru Mihai Eminescu – online 

Pîrvu Simina   

Liceul Tehnologic „Dacia” Caransebeș 

Pentru ca elevii să fie atrași de o anumită instituție școlară, e necesar ca acea instituție să ofere 

anumite resurse; trebuie avuți în vedere mai mulți factori – spațiul de învățare, mijloacele didactice, 

resursele umane, activitățile desfășurate.  

În această perioadă, în care elevii au desfășurat orele online, a fost dificil pentru noi, dascălii, 

să îi motivăm să participe activ. 

 Pentru mine, cel mai greu a fost să implementez proiecte; dacă până acum elevii lucrau în 

echipe, făceau planșe, le afișau pe pereții casei și pe holuri, lunile acestea nu au putut face asta. Însă, 

am încercat mereu să îi motivez, să îi provoc să facă ceva asemănător și...am reușit.  

Am colaborat cu alți colegi pentru a realiza proiectul Gând pentru Mihai Eminescu, în care ne-

am implicat destul de mult, deoarece am considerat necesar ca elevilor să li se aducă în atenţie 

adevăratele personalităţi care fac cinste neamului românesc, în special cunoașterea vieții și a operei 

poetului nostru național, Mihai Eminescu.  

Sensibilizându-i pe elevi, aceștia vor deveni mai bogați sufletește, contribuind la formarea lor 

prin dezvoltarea și educarea gustului pentru lectură și frumos, dar și a gândirii critice, dându-le 

posibilitatea să-și exerseze abilitățile de investigare, analiză și dezbatere. 

În activitate  au fost cuprinși mai mulți elevi (gimnaziu și liceu). Aceștia au făcut în prealabil 

desene, pe care le-am postat pe Classroom spre a fi văzute de toți; au recitat poezii, au citit fragmente 

din textele eminesciene, au redactat eseuri și au făcut chiar și prezentări ppt.  

Nu a fost situația ideală pentru realizarea acestui proiect, dar a ieșit bine, elevilor le-a plăcut, 

chiar dacă nu au putut lucra împreună fizic, ci doar prin intermediul telefonului.  

Am promovat această activitate și în rândul celorlalți elevi și profesori, am postat proiectul pe 

site-ul școlii, putând fi accesat de oricine.  

Sperăm că, și prin acest  gen de activități extrașcolare am contribuit la promovarea imaginii 

școlii și că vom atrage elevi și în continuare. 
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Pîrvulescu Cristina Constantina 

Școala Gimnazială Nr. 4 Râmnicu Vâlcea, Jud. Vâlcea 

Motto: “Nu zidurile fac o şcoală, ci spiritul ce domneşte într-însa” Ferdinand, rege al României 

Promovarea imaginii unităţii noastre şcolare reprezintă o prioritate pentru o bună colaborare 

între cei trei parteneri educaţionali: şcoală-elevi-părinţi. 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. 

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. 

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. 

Când formulăm o strategie de marketing pentru viitorii ani, școala va trebui să răspundă la 

următoarele întrebări: 

•Ce fel de servicii dorește școala să dezvolte?

•Cum poate școala să se distingă de celelalte școli pe aceste piețe și ce avantaje particulare

dorește școala să obțină? 

•Ce obiective tactice de marketing dorește școala să realizeze?

•Care sunt elementele marketingului mix necesare și ce politici de preț, produs, distribuție,

personal și promovare vor fi utilizate pentru atingerea obiectivelor? 

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. 

O latură care trebuie avută în vedere când vine 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. 

Bibliografie: 

• Împreună pentru copii: grădiniţa şi comunitatea – Proiectul pentru Reforma Educaţiei

Timpurii (P.R.E.T.); 

•Miclea, M., Lemeni, G., Consiliere şi orientare – Ghid de educație pentru carieră, 2004;

•Voiculescu, F., Analiză resurse – nevoi și managementul strategic în învățământ, 2004;

• https://www.scritube.com, Marketing educațional, Negrilă Iulian.
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PROMOVAREA IMAGINII SCOLII 

Pislaru Camelia    

Liceul Tehnologic ’’Francisc Neuman’’ Arad 

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. 

Am ales pentru acest articol, ca exemplu de bună practică, Liceul Tehnologic “Francisc 

Neuman’’ Arad, o unitate școlară spre care se duc elevii din diferite scoli generale. 

Pentru o promovare continua a activităților liceului și pentru o permanentă îmbunătățire a 

calității la nivel instituțional, liceul încearcă să își dezvolte permanent programele educaționale, să își 

păstreze renumele de școală in care cadrele didactice sunt interesate permanent de perfecționare, de 

calitatea actului educational. 

Îl consider un exemplu de bună practică în domeniul marketingului educational, deoarece au 

elaborat o strategie de promovare a imaginii școlii. 

Proiectele europene sunt o resursă de sprijin a formării și un răspuns la diversitatea cu multiple 

fațete prefigurată de cariera prezentă sau viitoare, așa încât sunt declarate instrumente de lucru. Așa 

cum s-a dovedit, managementul școlii este orientat în mod continuu spre implementarea strategiilor 

adecvate în contextul dimensiunii europene în educație, promovarea mobilităților în rândul cadrelor 

didactice și elevilor, precum și învățarea pe tot parcursul vieții, asigurarea egalității de șanse și a 

incluziunii. 

Educaţia şi formarea profesională, are ca obiectiv înzestrarea cetăţenilor cu cunoştinţele, know-

how-ul, aptitudinile şi/sau competenţele necesare pentru anumite ocupaţii sau, în sens mai larg, pentru 

piaţa muncii. 

Extinderea stagiilor de practică la nivel transnațional contribuie cu valoare adaugată la procesul 

de învățare.  

Este facilitata prin mobilități și parteneriate E+ dezvoltarea rezultatelor învățării prevăzute în 

curricule și SPP –uri și consolidarea achizițiilor.  

S-a ajuns la cel de-al patrulea proiect din seria ”Learning to be” din cadrul Cartei de mobilitate

VET, cu nr. 2020-1-RO01-KA116-025166, și anume ”Learning to be 4” cu nr. 2020-1-RO01-

KA116-078686. 

“Există un singur obiect de studiu pentru educaţie şi acela este viaţa în toate manifestările ei. “ 

Alfred North Whitehead 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚIOR REALIZATE ÎN ONLINE 

PENTRU PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

Prof. Pîslaru Ramona Nicoleta   

Șc. Gim. ”Dr. Ilie Pavel” Rm. Sărat 

Activitatea educativă ce se realizează în școală, într-un mediu formal nu poate fi separată de 

alte influențe educative ce se exercită asupra copilului și, mai ales, nu poate face abstracție de toate  

acestea. Educația trebuie să se manifeste în permanență ca o acțiune unitară, coerentă, captivantă, iar 

împlinirea acestui deziderat urmează să stea în mod expres în atenția personalului calificat. 

Învățarea online poate fi definită ca o alternativă de învățământ în cadrul căreia se asigură 

continuitatea procesului educațional în condiții normale sau de autoizolare, de intemperii etc., prin 

intermediul diverselor instrumente informatice de comunicare la distanță. 

Trecerea bruscă la o altă modaliatate 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. 

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

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

învătarea 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, adaptarea stilului de predare la noul mediu de învățare. 

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

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

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

online, sincronă, care a fost inițial abordată cu scepticism, dar care, pentru școli, elevi, profesori și 

părinți înseamnă noi ferestre către educație. 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 între cadrele didactice și elevi. 

Școala a rămas un reper de siguranță și predictibilitate, cu profesori creativi, bucuroși de 

întâlnirea inedită, mediată digital cu elevii, care inspiră încredere și protecție.  

Bibliografie: 

1. https://scoalapenet.ro/cum-ne-adaptam-la-predarea-on-line/

2. https://www.didactic.ro/revista-cadrelor-didactice/avantajele-i-dezavantajele-inva-arii-

online 

3. https://www.upit.ro/ro/upit-pentru-comunitate/educatia-fata-cu-provocarile-unei-situatii-

exceptionale 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

Prof. Pitigoi Elvira Lavinia,   

Școala Gimnazială Nr. 1 Danesti, Com. Danesti, Jud. Gorj 

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

prin spaţiile de învăţare disponibile. 

Promovarea imaginii scolii reprezintă o prioritate pentru o bună colaborare între cei trei 

parteneri educaţionali: scoala-elevi-părinţi. 

De asemenea, promovarea imaginii școlii trebuie să țină cont de calitatea procesului instructive-

educativ, de investigațiile făcute ȋn asigurarea unor bune condiții de desfășurare a activității, de 

calitatea profesorilor care susțin educația. 

Oferta educaţională contribuie la personalizarea procesului instructiv-educativ. 

Gradul de atractivitate al ofertei neducaţionale trebuie sporit de prestaţia calitativă remarcabilă 

a tuturor cadrelor didactice, a climatului de responsabilitate şi profesionalism, a bazei materiale 

adecvate, a relaţiei foarte bune cu partenerii din comunitatea locală, a angajării tuturor factorilor de 

execuţie şi decizie în organizarea procesului instructiv-educativ. 

Există o gamă variată de modalităţi şi strategii pentru promovarea imaginii instituţiei in 

comunitate. 

Iniţierea şi derularea de activităţi în parteneriat reprezintă o provocare pentru profesorul de azi, 

necesitând multă creativitate în concepere, dinamism în derulare, responsabilitate în monitorizare, 

flexibilitate în luarea deciziilor. 

Pentru ca parteneriatele să funcționeze este nevoie de respect încrederere ciprocă, consens cu 

privire la scopurile acțiunii și strategiilor de atingere a acestora și de asumarea în comun a drepturilor 

și responsabilităților.  

Cadrele didactice vor ține mereu legătura cu părinții elevilor, deoarece relațiile de colaborare 

dintre profesori și părinți întăresc identitatea școlii și sporesc prestigiul instituțional. 

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. 

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.  

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 instituţiei.  
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Optimizarea imaginii școlii    

prin intermediul activităților educative desfășurate on-line 

Câteva modalități de realizare a acestui deziderat     

aplicate în cadrul disciplinei limba engleză 

autor: prof. Alexandra-Elena Pitko, Limba engleză 

Școala Gimnazială ”Radu Selejan” Sibiu 

În calitate de cadre didactice suntem parte integrată a unei instituții școlare. Tot ceea ce 

întreprindem profesional, activitățile didactice desfășurate și maniera în care le desfășurăm își lasă 

inevitabil amprenta (într-o mai mică sau mai mare măsură) asupra imaginii școlii în care activăm, fie 

că ne place sau nu, fie că ne dorim sau nu acest lucru. 

Nu de puține ori ne este dat să auzim (sau chiar să folosim noi înșine, din postura de părinți) 

afirmații precum ”Îmi înscriu/nu îmi înscriu copilul la școala X” ori ”recomand/nu recomand școala 

X datorită/din cauza profesorului Y”.  

Realitatea pe care trebuie să o conștientizăm și să o avem în vedere este aceea că, în acest 

domeniu, părinții sunt cei mai puternici și influenți formatori de opinie publică cu privire la calitatea 

actului educativ desfășurat într-o anumită școală (nu discutăm despre competența lor în această 

privință ori despre justețea acestui fapt!). Acest lucru devine cu atât mai pregnant în cadrul școlii on-

line, unde părintele are acces nemijlocit și direct la întreaga activitate didactică desfășurată. 

La finalul unui semestru în care mi-am desfășurat activitatea didactică aproape integral on-line, 

consider că exisă o serie de considerente care ar trebui, în mod obligatoriu, să ghideze activitatea în 

acest mediu de instruire, atât a profesorilor, cât și a elevilor și chiar a părinților, în scopul eficientizării 

și optimizării acesteia. Mă voi referi în continuare la câteva dintre acestea.: 

1. În condițiile în care nu există o obligativitate legală în momentul de față în acest sens, ar fi

o dovadă de respect reciproc ca, în cadrul video-conferințelor, atât cadrul didactic, cât și elevul, să se

conecteze cu camera pornită, în măsura în care dispozitivul este dotat cu o cameră video și nu există

motive legate de funcționalitatea acesteia pentru a nu o face. Nu există nicio justificare pertinentă,

nici măcar cea legată de protecția imaginii și identității, pentru a nu face acest lucru. În spatele unei

camere oprite se poate întâmpla orice, numai ceea ce s-ar cuveni la momentul respectiv, nu, fără vreo

posibilitate de control ori gestionare adecvată din partea cadrului didactic, și, trista realiate este că,

adesea exact acest lucru se întâmplă. Menirea video-conferințelor, așa cum eu, personal, o înțeleg,

este aceea de a mima activitatea față în față și de a încerca să suplinească lipsa contactului direct

profesor-elevi. În sala de clasă nimeni nu participă la ore cu un văl pe față pentru protecția imaginii,

nu? În plus, este cât se poate de bine știut faptul că nimeni nu are dreptul să înregistreze video-

conferințele fără solicitarea și obținerea acordului participanților ori a părinților/tutorilor legali ai

acestora dacă participanții sunt minori, deci, nici această temere nu are justificare.

2. Activitățile didactice desfășurate on-line nu pot și nu ar trebui să constituie doar o

transpunere digitală a celor desfășurate în sala de clasă. Este vorba despre medii de instruire 

fundamental diferite, despre canale de comunicare distincte, cu particularități și mijloace proprii de 

realizare a actului de comunicare (întrucât orice activitate instructiv-educativă reprezintă în esență un 

act de comunicare). Nu orice procedeu didactic, metodă ori strategie aplicată la clasă poate fi replicată 

ca atare în mediul on-line. Varietatea, caracterul interactiv, antrenant, stimulant și (cât de des se poate) 

ludic al activităților desfășurate reprezintă un imperativ al actului didactic desfășurat online pentru a 
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stimula interesul, participarea și implicit aprecierea elevilor și a preveni plictiseala, caracterul anost, 

previzibil al activităților desfășurate.  

În literatura de specialitate sunt sugerate câteva strategii didactice moderne care, aplicate în on-

line, sprijină cadrul didactic în realizarea acestui deziderat: 

➢ Flipped Classroom (”Clasa răsturnată” – ”tema înainte de lecție”), care presupune trasarea

unor sarcini de lucru către elevi anterioare prezentării propriu-zise a noilor conținuturi (făcând apel 

la învățarea prin descoperire) și care se derulează în trei etape majore: pregătire (asincron) – 

activare/implicare (sincron) – extindere (asincron); 

➢ Inquiry-based learning (”Învățarea bazată pe investigare științifică”), în care ”elevii

cercetează” sub îndrumarea profesorului și care presupune o etapizare după cum urmează: 

întrebarea/problema/ipoteza – explorarea – stabilirea conexiunilor – discutarea rezultatelor – 

reflecția; 

➢ ”Gamification” (Intorducerea unor elemente de joc în lecție), care presupune trasarea unor

sarcini de învățare cu caracter competitiv, colaborativ, integrativ, explorativ, interactiv, chiar narativ, 

respectarea unor caracteristici de bază ale jocului (obiective clare anunțate de la început, reguli, 

interacțiuni între participanți, feedback, reacții emnoționale asociate), alegerea și implementarea unor 

elemente ludice (avatar, emoticon, misiune, puncatj, niveluri de performanță, recompense, limite de 

timp etc.) (Zoppelt, Prezi) 

3. Activitățile desfășurate asincron sunt parte integrată a școlii on-line. Este eronată concepția

multor părinți și chiar a unor elevi conform căreia ceea ce se întâmplă asincron echivalează cu ”nu se 

face”. ”Sincron” și ”asincron” sunt cele două forme de comunicare în cadrul activităților on-line care 

ar trebui să se regăsească într-o balanță echilibrată, funcțională, în beneficiul elevilor. Pe de-o parte, 

activitățile asincron, în alternanță cu cele sincron, au rolul de a limita șederea prelungită a copilului 

în fața unui ecran digital cu potențial nociv asupra sănătății sale, iar pe de altă parte, aceste tipuri de 

activități au marele avantaj de a încuraja și dezvolta autonomia în învățare, responsabilitatea și 

încrederea elevilor în propriile capacități, cu condiția ca ele să fie clar și explicit structurate și 

organizate și ÎNTOTDEAUNA urmate de feedback. 

În cele ce urmează voi prezenta o selecție a unora dintre instrumentele și resursele digitale pe 

care le-am utilizat în cadrul disciplinei pe care o predau (limba engleză), care au funcționat excelent 

și au primit feedback pozitiv apropae în unanimitate din partea elevilor. Criteriul principal în baza 

căruia am realizat selecția îl constituie accesibilitatea acestora, faptul că niciunul dintre aceste 

instrumente nu necesită o expertiză digitală avansată din partea cadrului didactic (și cu atât mai 

puțin a elevilor), eu însămi deținând competențe digitale la un nivel spre mediu, nicidecum avansat. 

Ideea de la care pornesc și pe care doresc să o transmit colegilor care pornesc de la premisa că școala 

on-line este peste puterile lor întrucât solicită competențe digitale pe care ei nu le dețin este aceea că 

se pot face lucruri atractive și antrenante pentru elevi și cu un mimim de abilități în utilizarea 

calculatorului și a internetului, dar, este adevărat, cu prețul unui mare consum de timp și energie. 

Așadar, instrumentele și resursele digitale exemplificate mai jos prezintă o serie întreagă de 

avantaje evidente, alături de larga accesibilitate menționată anterior: 

➢ au o interfață ”prietenoasă” cu utilizatorul, sunt intuitive, prezintă o sumedenie de șabloane

pre-stabilite în care cadrul didactic trebuie doar să introducă conținut propriu; 

➢ sunt interactive;

➢ permit colaborarea;

➢ toate oferă gratuit un set de elemente și funcții de bază;

➢ sunt aplicabile în toate disciplinele de studiu;
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➢ permit logarea cu ajutorul unui cont Google, Microsoft sau Facebook, scutindu-ne astfel de

”corvoada” reținerii unui nume de utilizator și a unei parole pentru fiecare în parte 

Padlet: 

Padlet este un instrument digital utilizat pentru realizarea de aviziere on-line de orice fel. 

Acestea pot fi colaborative: elevii pot încărca teme pe avizierul creat de profesor, pot aprecia temele 

colegilor sau pot realiza ei înșiși aviziere virtuale multimedia (individual sau în echipă), pentru a 

demonstra o idee, pentru a susține o prezentare, pentru a indica și comenta resurse relevante pe  o 

temă dată etc.  

De asemenea, aplicația permite oferirea de feedback de diverse feluri și forme la orice se 

postează. Este un instrument ideal pentru realizarea unui blog al clasei, atât de util în cadrul orelor de 

limbi străine, dar nu numai. Imaginea alăturată reprezintă o secvență dintr-un astfel de avizier realizat 

împreună cu (sau, mai corect spus, de către) elevii de clasa a VI-a, intitulat ”People who made a 

difference”.  

Padlet se poate utiliza practic pentru orice temă care implică contribuții individuale, de echipă 

sau de grup ale elevilor și împărtășirea acestora cu întregul colectiv. Personal, l-am aplicat cu succes 

și în cadrul orelor de dirigenție în diverse activități având drept scop inter-cunoașterea și consolidarea 

relațiilor din cadrul colectivului de elevi ai clasei. 

Mentimeter: 

Mentimeter este un instrument digital (software) pentru crearea de prezentări interactive sub 

o multitudine de formate și aspecte. Este ideal pentru sondaje, voturi secrete, exprimarea unor puncte

de vedere și opțiuni în mod anonim, obținerea de feedback. Permite realizarea de ”nori de cuvinte”,

scale de valori, afișarea de rezultate sub formă de diagrame, introducerea de conținut de orice fel (text

scris, simboluri, simboluri de tip ”emoticon, fotografii, material video). Poate fi utilizat în cadrul

oricărei discipline de studiu, în activități de brainstorming, în exerciții de încălzire/spargere a

gheții/activare a elevilor, pentru a realiza trecerea la tema nouă, în etapa de consolidare a cunoștințelor

și obținere de feedback, dar chiar și în cadrul lecțiilor propriu-zise, în etapele de prezentare sau chiar

exersare.

În cadrul orelor de limba engleză funcționează drept un ”warmer” sau ”filler” excelent. 

Imaginile atașate oferă câteva exemple de utilizare a Mentimeter într-un exercițiu de brainstorming 

pentru a introduce tematica unității de învățare intitulate ”Adventure” la clasa a VII-a, al cărui rezultat 

a fost un ”nor de cuvinte” format din răspunsurile elevilor (1), într-o activitate de sondare a unor 

puncte de vedere/atitudini cu privire la anumite aspecte indicate (2), într-o activitate premergătoare 

unei dezbateri privind viața în mediul urban, respectiv rural la clasa a VIII-a (3) sau ca un ”warmer” 

(exercițiu de ”spargere a gheții” la început de oră) la clasa a VI-a (4). 
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1.       2. 

3.        4. 

Storyboard That: 

 Storyboard That reprezintă un instrument digital extraordinar de versatil, care permite crearea 

de povești ilustrate, benzi desenate, scenete, scene, afișe, postere, infografice, chiar și fișe de lucru, 

atât de către profesori (ca material-suport), cât și de către elevi (ca temă, proiect, muncă individuală). 

Bara de instrumente oferă o gamă incredibil de bogată de opțiuni de scene, personaje, casete de text 

pentru a ilustra vorbirea/gândirea personajelor, forme geometrice, simboluri grafice, simboluri 

matematice, simboluri științifice și tehnice, ceea ce face aplicația adaptabilă aproape oricărei 

discipline ori teme de studiu. De asemenea, aplicația permite descărcarea materialului creat în 

formatul cel mai potrivit conținutului acestuia (PDF, PNG, JPEG, MP4 etc).  Imaginile atașate 

prezintă un exemplu  simplist despre folosirea Storyboard That pentru crearea de scene și personaje 

(1) – material creat cu elevii unei clase de a VI-a în cadrul unei activități de exersare și consolidare a

structurii și vocabularului specific descrierii unei persoane, un exemplu de imagine-suport (3)

utilizată la o altă clasă de a VI-a pentru a introduce structuri specifice utilizate în exprimarea

preferințelor și un exemplu de infografic (2), utilizat în prima video-conferință on-line cu elevii

tuturor claselor pentru a stabili câteva principii de urmat pentru buna desfășurare a întâlnirilor

sincrone și eficientizarea timpului dedicat acestora.

1.
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2.

3.

Canva 

 Canva reprezintă un instrument digital care oferă posibilitatea de crea practic ORICE material 

imaginabil cu impact vizual asupra destinatarilor (în cazul nostru, elevii): postere, afișe, infografice, 

felicitări, invitații, broșuri, pliante, diplome, coperți de cărți/reviste, anunțuri publicitare, cărți de 

vizită, logo-uri și sigle, animații, colaje foto, video-uri, prezentări interactive (similare cu cele în 

PowerPoint sau Google Slides, dar mai animate), chiar și inscripții pentru tricouri. La fel ca și 

aplicația prezentată anterior, Canva oferă posibilitatea descărcării materialului creat în formatul cel 

mai potrivit conținutului.  

Am descoperit aplicația în cadrul cursului CRED, unde ne-a fost prezentată de către o colegă 

mult mai experimentată și mai competentă în utilizarea diverselor aplicații și instrumente digitale și 

unde i-am utilizat tocmai această ultimă funcție menționată: în cadrul grupei de lucru din care făceam 

parte, am realizat portretul dascălului ideal sub forma unei inscripții pentru un tricou. Mi-au plăcut 

mult posibilitățile pe care le pune la dispoziție și am integrat-o și eu între instrumentele folosite în 

mod curent în activitatea de predare online.  

Ceea ce am oferit spre exemplificare aici reprezintă o secvență dintr-o prezentare animată (din 

păcate, descărcând-o în format PNG animațiile nu pot fi vizibile) pe care am realizat-o drept ”cadou 

virtual” al meu în cadrul activității de Secret Santa On-Line desfășurate cu elevii claselor a VI-a, a 

VII-a și a VIII-a (1) – de altfel, astfel de felicitări sau colajele foto realizate în Canva au fost și pentru

elevi cele mai la îndemână soluții pentru crearea unui dar virtual personalizat pentru unul din colegi)

și felicitarea cu mesajul de Anul Nou pe care am transmis-o tuturor elevilor la care predau (și nu

numai lor).
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1.          2. 

Wordwall: 

 Wordwall este un instrument extrem de facil și diversificat care oferă posibilitatea de a crea 

resurse digitale proprii de predare. Permite realizarea de activități interactive într-o multitudine de 

formate pentru predarea sau exersarea oricăror elemente/teme cu elemente specifice jocului integrate 

(se poate desfășura sub formă de concurs între participanți, cu timp indicat, fundal sonor cu sunete 

specifice pentru răspunsuri corecte, respectiv greșite, cu interfață animată, atractivă pentru elevi). De 

asemenea, permite realizarea sau adaptarea activităților interactive în fișe fotocopiabile (de tipul 

cuvinte încrucișate, asociere, potrivire, alegere multiplă ori bingo). Wordwall este un instrument 

extrem de versatil, care poate fi adaptat cu ușurință oricărei grupe de vârstă (de la preșcolari până la 

ciclul superior al liceului), în funcție de conținutul specific introdus de profesor.  

Exemplele atașate ilustrează patru dintre numeroasele formate puse la dispoziție de aplicație 

pentru crearea de resurse: ”Random wheel” (1) – resursă utilizată aici pentru exersarea,consolidarea 

și ulterior evaluarea vocabularului referitor la țări, naționalități și limbi vorbite la clasele a V-a, 

”Match up” (2,4) – resursă utilizată pentru exersarea formării timpului vebal present perfect la clasa 

a VII-a (2) și a vocabularului referitor la forme de expresie artistică și artiști (4) tot la clasa a VII-a, 

”open the box” (3) – resursă utilizată ca instrument de exersare și apoi evaluare a verbelor neregulate 

la clasa a VI-a și ”labelled diagram” (5) – resursă utilizată în cadrul unei activități din cadrul 

săptămânii ”Școala Altfel” dedicate unor tradiții și simboluri de iarnă specifice spațiului anglofon. 

1.
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2.     3.

4.      5.

Jamboard 

 Jamboard este tabla interactivă pusă la dispoziție de suita de aplicații Google. Aceasta permite 

crearea (inclusiv în colaborare) și partajarea cu elevii de conținut variat (text, imagine, desen, ”notițe 

adezive”). Documentele pot fi create atât sincron, cât și asoncron și prezentate ulterior sau utilizate 

ca material didactic în timpul lecției. De asemenea, este un instrument excelent pentru teme realizate 

în colaborare (perechi, grupe sau chiar clasa întreagă) de către elevi. Atașate se regăsesc trei astfel de 

exemple de documente digitale colaborative realizate de elevi în jamboard: o prezentare comparativă 

între jungla de mangrove și jungla normală (1) realizată de clasa a VIII-a, o prezentare în imagini 

sugestive a Insulei Paștelui (2) realizată de elevii clasei a VII-a și un colaj foto ilustrativ pentru 

disciplinele de studiu școlare (3), pe care l-am folosit ulterior în exersarea și consolidarea 

vocabularului specific la clasa a V-a. 

1. 2. 

3.
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Toate cele prezentate mai sus vin în sprijinul convingerii că profesia pe care o practicăm ne 

transformă în artiști pentru că întreaga activitate didactică, mai cu seamă aceea desfășurată on-line, 

se clădește pe ideea de ”a crea”. Educatorul creează și se re-creează continuu, inventează și se re-

inventează permanent, educă și se auto-educă în mod perpetuu. 

Resurse digitale: 

Diana Zoppelt, Didactica predării online pe  

https://prezi.com/view/IVBjMszO4uTCEL315bcU/ 

How to Teach Online, https://www.teachertoolkit.co.uk/2020/03/15/how-to-teach-online/ 

Online Environment, https://www.teachertoolkit.co.uk/2020/04/07/online-environment/ 

https://padlet.com/dashboard 

https://www.mentimeter.com/ 

https://www.storyboardthat.com/storyboard-creator 

https://www.canva.com/ 

https://wordwall.net/ 

https://jamboard.google.com/u/0/ 
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"Școala altfel"… de acasă – 

modalitate de promovare a imaginii grădiniței 

Prof. Pittman Katalin 

Grădinița nr. 46 Oradea 

"Depinde de fiecare dintre noi să creăm o lume mai bună pentru copiii noştri." Dr. Benjamin Spock 

Săptămâna ``Școala Altfel`` din anul acesta a adus o nouă provocare, aceea de a organiza altfel 

de activități extrașcolare și extracurriculare, de data aceasta - acasă.  

Desigur, pentru o bună organizare, am încercat să stabilim un inventar de sugestii și argumente 

pe care să le punem la dispoziția elevilor și părinților oferindu-le în primul rând alternative de 

petrecere a timpului liber și de relaționare în familie, dar, în același timp, activitățile propuse să 

optimizeze dezvoltarea cognitivă, să sprijine procesul de exprimare și autoreglare emoțională sau de 

dezvoltare a abilităților de viață independentă, de autonomie personală și responsabilizare a copiilor. 

Fiecare dintre activitățile propuse au urmărit a fi activități utile și plăcute de învățare 

experiențială. 

Nr. 

Crt. 

 Data Denumirea 

activității 

      Obiective vizate Surse online utilizate (link-uri) 

1.   Luni “O zi la 

cort” 

-să caute materialele

necesare amenajării unui

cort (perne, pături, etc);

-să amenajeze un cort în

casă (sau în curte)

acoperind masa, scăunele

cu pături, cearceafuri etc.

-“Am făcut un cort in 

casă”:https://www.youtube.com/w

atch?v=vrRSoX8dbKY 

Cum montez un cort?: 

https://www.youtube.com/watch?

v=JlWsZcVYy0o 

2. Marti    “Ziua     

clătitelor” 

-să pregătească

ingredientele necesare;

-să prepare clătite sub

supravegherea unui adult

din familie;

-să servească clătitele

ȋmpreună cu cei dragi;

-să posteze fotografii cu

produsele finale pe  grupul

clasei;

https://www.youtube.com/watch?

v=l2ZSVBzrzRw 

3. Miercuri “Ștrumful  

curios” 

- să participe la realizarea

unor mici experimente, ca

de ex.: „De ce plutește oul

fiert?”etc.

- să efectueze experimente

simple folosind indicațiile

unui adult;

https://www.youtube.com/watch?

v=AkXtz8rEvDE 

https://www.youtube.com/watch?

v=jQ2TJh1EG4w 
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- să argumenteze

descoperirile și ideile în

legătură cu cele observate;

4.    Joi “Floricica 

mea” 

-să planteze una sau mai

mute flori în curtea

proprie sau într-un ghiveci

pe balcon;

-să-și îngrijească florile

prin udare și întreținere

zilnică.

https://www.youtube.com/watch?

v=FBpK-26PMOc 

5. Vineri “Copacul 

familiei 

mele” 

-să realizeze prin pictură

un tablou care să

reprezinte un copac ale

cărui ramuri sunt formate

din palmele membrilor

familiei;

https://www.youtube.com/watch?

v=rvGW51lWKls 

https://www.copilul.ro/copii-3-6-

ani/activitati-educative/Crafturi-si-

activitati-cu-amprentele-mainilor-

copilului-tau-a15241.html 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII- ȘCOALA ONLINE 

PROF. ÎNV. PREȘC: PLĂCINTĂ EMILIA 

Anul 2020 a fost un an al marilor încercări, care și-a pus amprenta asupra vieții tuturor 

persoanelor. Cu toții am fost devastați la gândul că nu vom mai merge la serviciu, ca ne vor lipsii 

îmbrățișările și atingerile.  

O mare provocare, atât pentru adulți, cât și pentru copii. Aceștia din urmă nu înțelegeau că nu 

mai avem voie sa ne jucam ținându-ne de mână, că fiecare copil își are propriul loc la masa și pe 

scaun, că nu au voie să stea aproape unii de alții, că nu pot sa-și mai împartă mâncarea din pachețel 

cu prietenul sau cu prietena și multe alte restricții,care cu greu sau transformat încet-încet in 

deprinderi.  

Pentru buna desfășurare a activitățiilor instructiv – educative în mediul online, părinții au fost 

cei care au avut un rol foarte important. Ei au fost cei care au renunțat la timpul lor liber și și-au pliat 

programul în așa fel încât sa poată intra, alaturi de copii, și să desfășoare diferite activități educative 

împreuna cu aceștia.  

La început totul a fost dificil, cu toții a trebuit să facem diferite cursuri pentru a ne descurca in 

mediul onlaine. Ceea ce am învățat la aceste cursuri, a trebuit sa-i învățăm și noi pe părinți. Unii au 

vrut, alții au găsit diferite scuze, mai mult sau mai puțin viabile. Încă de la începutul anului școlar am 

gândit în cadrul activitățiior de consiliere cu părinții diferite teme care sa-i pregăteasca pentru 

grădinița de acasă- învățarea online. 

ANUL ȘCOLAR 2020-2021 

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: G.P.N. ,,DUMBRAVA MINUNATĂ’’, ZLATNA 

GRUPUL ŢINTĂ: Părinţii şi copiii din grupa combinată: MICĂ , MIJLOCIE, MARE 

IDENTIFICAREA ŞI DESCRIEREA PROBLEMEI: 

Părinţii consideră, în general, educaţia  ca fiind dificilă atunci când  trebuie sa folosești 

tehnologia pentru a colabora cu educatoarea. În asemenea situaţii, părinţii, se irită  sau se simt 

neputincioşi. Din această perspectivă, educaţia părinţilor în ceea ce priveşte comunicarea folosind 

mediul online este un element esenţial al activităţii de consiliere şi pentru instalarea armoniei in viaţa 

de familie. 

STABILIREA OBIECTIVELOR : 

PE TERMEN LUNG: 

-prevenirea unor probleme în comportamentul  părintelui și al copilului;

-realizarea unei bune relaţii între educatoare, părinţi şi copil, deoarece aceasta este condiţia

dezvoltării sănătoase şi armonioase a copilului; 

PE TERMEN SCURT: 

-să-i convingă pe părinţi că folosire mijloacelor moderne de comunicare ii poate stimula pe

copii sa se comporte mai des într-un anume fel dorit și iformația transmisă de către educatoare să 

ajungă la copil într-un timp cât mai scurt; 

-să-i facă pe părinţi să înţeleagă că pot acorda atenţie într-o manieră pozitivă sau negativă;

-părinţii să înţeleagă că în orice situaţie există diverse  modalităţi de a stabili limite pentru

comportamentul copilului 

-părinţii să înţeleagă în care situaţii trebuie separat copilul;

-părinţii să înţeleagă că dacă ei ,,iau”ceva care copiilor le face plăcere, copiii consideră aceasta

o pedeapsă.

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 3, MARTIE, 2021

208



METODE: conversaţia, prelegerea, observaţia, cubul, brainstorming, turul galeriei 

DURATA: 1 semestru (septembrie 2020- decembrie 2020) 

EVALUARE: continuă 

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI: 

Părinţii care au participat au considerat că au găsit modalităţi concrete, eficiente în educaţia 

copiilor. 

        Participarea câtor mai mulţi părinţi la astfel de cursuri. 

Nr. 

crt. DATA DENUMIREA ACTIVITĂŢII Forme de realizare 

1. 15.09.2020 Să-i educăm împreună! -ședință de bun venit și -

organizarea grupei

2. 22.09.2020 Programul zilnic al copilului la grădiniță și 

acasă în mediul online 

-material informațional

-dezbateri

3. 29.09.2020 Rolul și importanța colaborării cu familia 

în educarea copiilor 

-prezentarea proiectului de

partenerit gradiniță -familie

4. 6.10.2020 Cât de bine îți cunoști copilul?Cât de bine 

folosești mijloacele tehnologice:telefon, 

tebletă, laptop? 

-chestionare pentru părinți

-discuții

5. 13.10.2020 Cum deschidem un link? Cum facem și 

trimitem pozele, cu lucrările copilului, 

educatoarei? 

-dezbateri, exercițiu practic

6. 20.10.2020 Modalități de înregistrare a activității cu 

copilul 

-material informațional

7. 27.10.2020 Educația  în familie –stiluri parentale -material informațional

8. 03.11.2020 Drepturile și îndatoririle copiilor în familie -referat

-dezbateri

9. 10.11.2020 Cum să devii un părinte bun/competent? -referat

-dezbateri

10. 17.11.2020 Eu și copilul meu-prezentarea de către 

părinți a mediului educațional din familie 

-relatări,expuneri

-prezentarea de catre părinți a

mediului educațional din familie

11. 24.11.2020 Copiii  de ieri, copiii de azi -referat

-dezbateri

12. 08.12.2020 Cum comunicăm cu copiii noștri? -referat

-dezbateri

13. 15.12.2020 E vremea colindelor! -serbarea pomului de Craciun

14. 22.12.2020 Televizorul și calculatorul prieteni sau 

dușmani? 

-referat

-dezbateri

15. 29.12.2020 Să învățăm să fim generoși! -activitate comună de colectare de

haine și jucării pentru copiii

defavorizați

16. 12.01.2021 Să acordăm iubire necondiționată! -dezbateri

17. 19.01.2021 

Sfârșitul primului semestru la grădiniță Prezentarea portofoliilor copiilor 

și realizarea unei expoziții cu 

lucrările copiilor 
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PARALELĂ ÎNTRE PREDAREA ONLINE ȘI PREDAREA TRADIȚIONALĂ 

Profesor înv. preșcolar Plesca Steluta   

Grădinița P. P. Nr. 1 LUGOJ, TIMIS 

Educația rămâne mereu o artă: arta de a adapta, la o situație precisă, indicațiile generale date de 

cărțile de metodologie.iar metoda pedagogica folosita rezulta din intalnirea mai multor factori de 

actiune reala si de integrare in societate”. 

Progresele remarcabile în domeniul calculatoarelor și microcalculatoarelor și, în paralel 

dezvoltarea psihologiei cognitive, au deschis perspectiva unor noi tehnologii de instruire: tehnicile 

informaționale computerizate, instruirea asistată la calculator și învățarea multimedia, bazată pe 

utilizarea noilor tehnologii de informare și comunicare. „Nu utilizarea tehnologiilor computerizate și 

multimedia, în sine, are efecte educative, ci integrarea lor într-o strategie de instruire și autoinstruire 

bine gândită”.   

În accepțiunea lui Dragoș Iliescu, directorul Școlii Doctorale de Psihologie și Științele Educației 

din București, în zona educației, conversația publică este dominată de ideologie. Nu e dominată de 

opinii ancorate în empiric, nu e dominată de date științifice, e dominată de ideologie. Deci vom face 

un nou lucru pentru că pare bine, pentru că sună bine, pentru că e la modă, pentru că mi se pare mie 

că ar fi cool. Dar pedagogia este o știință de sine stătătoare.   

Departe de a prezenta o simplă modă în educație, integrarea tehnologiilor informaționale 

computerizate și a multimediei în strategiile de instruire și autoinstruire, oferă azi soluții promițătoare 

pentru concretizarea aplicațiilor psihopedagogiei cognitive, pentru practica educațională. De altfel, 

pedagogul Gaston Berger, propunea, ca soluție pentru a pune de acord ritmul lent al schimbărilor în 

educație cu ritmul accelerat și continuu al schimbărilor care au loc în societate, integrarea în 

învățământ a mijloacelor tehnice similarecelor utilizate în afara școlii, inclusiv a mass-mediei, care 

joaca un rol important în comunicarea interumană și educațională, constituind un adevărat catalizator 

instituțional.  

În didactica tradițională, actul predării este unidirecțional, adică îndreptat de la cadru didactic 

spre copil și avea ca obiectiv transmiterea de cunoștințe gata structurate, pe care copiii urmau sa le 

asimileze în mod pasiv. Apoi s-a simțit necesitatea elaborării de modele în care predarea să nu mai 

fie atribuită doar profesorului, ci să implice și copilul. Astfel, viziunea s-a schimbat radical în 

didactica modernă, predarea nu mai este concepută ca o activitate de comunicare, de transmitere de 

cunoștințe, ci ca o problema de organizare și conducere a proceselor de învățare.     

A preda înseamnă a organiza experiențe de învățare care să provoace schimbări dezirabile în 

comportamentele copiilor.   

Etapele principale ale procesului de predare sunt: prezentarea unui material concret/verbal, 

organizarea și conducerea unor activități în care să se valorifice materialul prezentat, acordarea de 

sprijin copiilor pentru a putea observa, analiza, compara, extragerea esențialului (împreună cu copiii) 

și fixarea lui în noțiuni, concepte, raționamente, operaționalizarea cunoștințelor copiilor prin 

conceperea și rezolvarea de probleme, de sarcini teoretice și practice. (M. Bocoș, D. Jucan, 2007)  

Dată fiind situația actuală, putem afirma că această pandemie, starea de urgență instituită de la 

o zi la alta, au provocat un adevărat experiment în domeniul educației. La nivel mondial sistemele

educaționale sunt nevoite să se adapteze situației, să se reinventeze. Milioane de copii au fost obligați

să stea în casă, iar profesorii au fost forțați de situație să își mute activitatea online, să învețe să
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utilizeze diferite tehnologii și platforme digitale pentru a continua predarea și pentru a păstra legătura 

cu copiii. Astfel s-a demonstrat că atât profesorii cât și copiii au fost capabili să se adapteze la noul 

mod de abordare al educației și la un nou mod de comunicare. Cu toate că a existat deschidere din 

partea cadrelor didactice precum și a copiilor pentru desfășurarea activității educaționale online, au 

fost câteva dificultăți pe care unii le-au întâmpinat.  

Amintim aici lipsa unui mijloc de conectare (laptop, tabletă, telefon), lipsa conexiunii la 

internet, lipsa cunoștințelor în domeniul tehnologiei pentru unii părinți sau profesori. Astfel, prin 

realizarea unei analize, după trei luni de când predarea și învățarea sau mutat în școala 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, alături de părinți, s-au bucurat de prezența și sprijinul

acestora în realizarea sarcinilor de lucru; 

• Și-au desfășurat activitatea într-un mediu familiar, plăcut și fără zgomotul și agitația din clasă;

• Activitățile online nu începeau atât de devreme precum cele de la școală 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; 

• Putem spune că aceasta perioada a favorizat învățarea și dezvoltarea unor noi aptitudini

părinților prin folosirea instrumentelor și platformelor pe care lucrează copiii; 

• Predarea online a favorizat colaborarea profesorilor, prin împărtășirea de noi experiențe,

schimbul de materiale și idei. 

Predarea tradițională (față în față): 

• Ce a lipsit cel mai mult copiilor în aceste luni de școala de acasă a fost satisfacerea nevoii de

socializare, de a petrece timp împreuna cu colegii. Această lipsă de socializare a fost resimțită de 

către toți copiii;  

• 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 utilizarea materialelor didactice atractive,

prin crearea de situații de învățare și concretizarea acestora în experiențe de învățare, cadrul didactic 

permite dezvoltarea creativității copilului.  

• Școala/grădinița favorizează dezvoltarea autonomiei și independenței copilului, favorizând

dezvoltarea globală a acestuia. 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. Pe viitor, se dorește ca un model de predare de tip hibrid să rămână în 

educație, iar lecțiile învățate de profesori și elevi în această perioadă, datorită nevoii de adaptare, să 

fie un plus de valoare adus sistemului educațional din țara noastră.  

Bibliografie: 

•Bocoș M., Jucan D., (2007) Teoria și metodologia instruirii, Teoria și metodologia evaluării,

Paralela 45, Pitești. 
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GRĂDINIȚA ONLINE - IMPRESII DIN SPATELE ECRANULUI 

Școala Gimnazială nr. 27 Timișoara

Grădinița P. P. 3 Timișoara 

Prof. Manuela Pljoskar   

Prof. Georgeta Nagy 

„Fiecare copil pe care îl educăm este un OM dăruit societăţii.” (N. Iorga) 

Educația, în sensul său cel mai larg, presupune formarea unui individ capabil să se descurce 

mai târziu în societate. Educația este o problemă a societății, așadar, după cum pledează și W. D. 

Wall (1958). „Deoarece societățile au devenit nesigure azi de propriile lor frontiere, educația este 

nevoită să se exprime într-o limbă universală, fapt care o descătușează de trecut și o propulsează către 

prezent și către viitor”. Cu alte cuvinte, educația trebuie să răspundă la nevoia societății de azi, la 

problemele actuale ale cetățeanului, și nu poate realiza asta decât dacă, ținând cont de dorința de 

sincronizare dintre societăți, și ea se sincronizează cu educația celorlalte state. Să nu ne scape din 

vizor aspectul esențial al educației: „școala își asumă responsabilitatea societății de a pregăti fiecare 

copil să participe la viața mediului său, în mod activ, după cum îi permit posibilitățile sale naturale” 

Teoria ne arată, deci, că educația este într-o relație strânsă cu societatea, cele două mergând 

practic, mână în mână. Dar ce te faci tu, cadru didactic, îndrumător al educației, atunci când tot ce 

știai despre societatea în care îți formai elevii și toate lucrurile cu care erai obișnuit iau o întorsătură 

total neașteptată? Iată că, în contextul actual al pandemiei de coronavirus, tot ce știai despre educație 

și despre procesul de predare-învățare- evaluare capătă noi sensuri: grădinița tradițională, din cadrul 

instituției se mută cu totul într-o grădiniță din mediul online, sau grădiniță de acasă. 

Ce presupune mai exact acest tip de grădiniță online? În primul rând presupune o interacțiune 

cu preșcolarii prin intermediul anumitor device-uri și platforme, fapt ce poate fi foarte ușor încadrat 

în categoria „puncte slabe”, dacă îl privim din punct de vedere material/ financiar. Trecând însă peste 

acest aspect, consider că grădinița online înseamnă PROVOCARE, indiferent dacă ești educatorul 

sau educatul. Pot spune, din prisma educatorului / dirijorului activității de predare, că acest tip nou de 

grădiniță a fost ca un joc de genul „într-un univers paralel.” 

Cum se vede Grădinița Online din spatele calculatorului, ca educator? 
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După cum am spus, personal am vazut această situație ca pe o mare provocare. Ne-am trezit cu 

toții într-o situație nemaiîntâlnită, pentru care n-a fost nimeni pregătit, indiferent de domeniul de 

activitate, moment în care a trebuit pur și simplu să înveți din mers și să te descurci cum poți și cu ce 

ai. 

Astfel că, am căutat, am studiat și am ales metoda pe care am considerat-o cea mai potrivită 

copiilor/ părinților din grupă pentru a putea desfășura activități educaționale online. La fel ca mine 

au făcut mulți colegi, fiecare încercând să găsească o variantă de lucru și de organizare cât mai 

potrivită, căci teoria e aceeași până la urmă: trebuie să lucrezi, să te pliezi și să proiectezi activitățile 

în funcție de particularitățile și nevoile specifice ale clasei, cu atât mai mult cu cât tot învățăm, sau 

încercăm, cel puțin la nivel general să realizăm o învățare centrată pe elev. 

Așa că, am început să căutăm tutoriale de funcționare ale diverselor platfome, webminarii pe 

aceeași temă, lecții online, planșe, imagini, filmulețe, toate menite să ducă la o desfășurare cât mai 

interesantă, atractivă și facilă în același timp, a activităților desfășurate în mediul online. Dar, cu toate 

acestea, cum faci ca lucrurile să se desfășoare cu succes, în condițiile în care tu-cadrul didactic ești în 

spatele unui calculator, sau al unui telefon, nu lângă copil, așa cum era până acum? Ei bine, acesta 

este momentul în care familia, o componentă de bază în dezvoltarea copilului, își intră pe deplin în 

rol. Cred că acesta a fost momentul oportun pentru a se materializa, în sfârșit, toate ideile și scopurile 

despre care vorbeam de obicei în documentele intitulate “Parteneriatul grădiniță/ școală-familie”. 

Trecerea dintre mediul familial și intrarea în școlaritate, adesea, poate fi traumatizantă pentru 

copil. De aceea, pentru ca lucrurile să decurgă în mod firesc, fără ca viitorul școlar să vadă o ruptură 

între familie și școală, este nevoie de părinți implicați și de cadre didactice care să dirijeze cu atenție 

și cu delicatețe această trecere. Contextul actual a oferit, cred eu, o situație în care, dacă nu ar fi existat 

colaborare, cooperare, comunicare între cadrele didactice și părinți, toate eforturile depuse pentru o 

bună desfășurare a acestei școli online ar fi fost în zadar. Iată cum, fără să vrea, părintele a devenit o 

parte componentă activă a procesului de predare- învățare evaluare, iar profesorul și-a putut atinge 

obiectivele propuse doar cu ajutor, nu singur, ca până acum. În sfârșit, concluzia studiilor de 

specialitate, ori a proiectelor educaționale a fost atinsă: grădinița și familia au același scop comun-  

binele preșcolarului. 

Trecând peste aspecte teoretice, puncte de vedere personale, ori impresii despre implicarea 

parentală în grădinița online, este necesar să ne gândim și la impresiile celor direct implicați în acest 

tip de grădiniță, și anume educabilii. S-au văzut și ei, la fel ca ceilalți, într-un context nou, în care tot 

ceea ce știau despre grădiniță s-a schimbat. Consider că din prisma copiilor a existat cel mai mare 

„amestec”, de gânduri, idei, sentimente, în această perioada. Un brainstorming haotic l-aș numi eu, 

desfășurat timp de 3 luni, în care de la primele activități în mediul online, când copii erau curioși și 

interesați, existând acest concept de nou, de „grădinița de acasă” și până la ultimele lecții, de la finalul 

anului școlar, când starea generală era cea de plictiseală, copiii au trecut prin toate stările: fericire, 

entuziasm, interes, obișnuință, plictiseală, frustrare, oboseală. Cum ar fi putut toate aceste trăiri să nu 

influențeze actul de predare? Imposibil, am putea spune, căci toate acestea și-au pus amprenta asupra 

preșcolarilor, iar cel mai definitoriu dintre toate, cred 

că a fost sentimenul de dor, căci asta am auzit peste 

tot: „Îmi e dor de grădiniță, de colegi, de doamna.” Cu 

toate acestea, au reușit să ducă la bun sfârșit un an 

școlar altfel, iar mare parte dintre ei s-au descurcat 

minunat, în ciuda „necunoscutului” cu care au 

interacționat la începutul perioadei. 

Făcând o analiză succintă, am creionat următoarea schemă pentru Școala Online: 

• Perioadă: martie-iunie 2020

•Context: pandemie coronavirus

•Mod de desfășurare: online
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•Cuvântul preferat: DOR

• Sentimentul: un carusel de sentimente

•Concluzie: “Imposibil e doar un cuvânt” (Alex Donovici)

Bibliografie: 

Abric, J.-CI.,  Psihologia comunicării : teorii şi metode, Iaşi, Editura Polirom, 2002. 

Leroy, G.,  Dialog în educaţie, Editura Didactică şi Pedagogică. 
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PROMOVAREA IMAGINII GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT 

RAZĂ DE SOARE, MEDIAȘ - GRĂDINIȚA ONLINE 

EDIȚIA 2021 

Prof. înv. preșcolar Ploscar Anca 

Grădinița cu p. p. Rază de Soare, Mediaș 

Deviza instituţiei noastre este: Suntem veseli și cântăm / Nu e greu să învățăm, / Dar noi vrem 

să ne jucăm/ Și din joacă să-nvățăm 

Vrem să lăsăm ceva util şi valoros în urma noastră 

Ce să facem pentru copii? O întrebare frecventă într-o lume în care mereu auzim „nu am timp” 

şi mulţi nu conştientizează că formarea caracterelor copiilor are o mai mare importanţă decât clădirea 

caselor sau cariera profesională. Copiii, calcă pe urmele celor care i-au educat, indiferent dacă aceste 

modele sunt bune sau rele, iar influenţele societăţii de azi nu mai transmit valorile morale care le 

dorim în caracterele copiilor noştri.  

Dacă vrem ca preșcolarii să posede calităţi cu adevărat umane, acestea se pot naşte doar prin 

impactul cultural: imaginaţie creatoare, spirit de experimentare şi pasiunea căutărilor, vibrarea în faţa 

valorilor, într-un cuvânt, apetitul culturii. Familiarizarea de timpuriu a copilului cu sensul unor 

noţiuni ca: bine-rău; permis-interzis; minciună-sinceritate; drept-nedrept; cinstit-necinstit etc., 

reprezintă piatra de temelie a unei conduite morale şi civice reale în formarea lui ca OM.  

Misiunea noastră este asigurarea nevoii copilului de protecţie, securitate, dragoste, sprijin 

educaţional dar şi moral în fiecare etapă a dezvoltării sale, urmărind prin toate acţiunile sale să 

pregătească copilul pentru şcoală. 

În cadrul activităților desfășurate online, încercăm să  asigurăm dezvoltarea normală şi deplină 

a copilului preşcolar, valorificând potenţialul fizic şi psihic al fiecăruia, ţinând seama de ritmul 

propriu al copilului, de nevoile sale afective şi de activitatea sa fundamentală – jocul; 

Oferind o educaţie de calitate ,,o lume de basm” în timpul activităților online,  eficientă în tot 

ce facem şi realizăm împreună cu ei, tindem spre finalitatea educaţiei preprimare, care constă în 

dobândirea de cunoştinţe, capacităţi şi atitudini necesare activităţii viitoare din şcoală.  

OBIECTIVE 

• Asigurarea dezvoltării normale, depline a copiilor, valorificând potenţialul şi ritmul propriu

al fiecăruia, ţinând cont de nevoile sale afective; 
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• Îmbogăţirea capacităţii copilului preşcolar de a intra în relaţie cu ceilalţi copii şi cu adulţii şi

de a interacţiona în mediul online, pe platforma Kinderpedia; 

• Descoperirea de către fiecare copil a propriei identităţi şi formarea unei imagini pozitive

despre sine; 

• Sprijinirea copilului în dobândirea de cunoştinţe, capacităţi şi aptitudini, necesare activităţii

sale în şcoală, precum şi în viaţă; 

• Formarea şi dezvoltarea capacităţilor intelectuale şi abilităţilor practice;

• Cultivarea sensibilităţii faţă de valorile moral civice şi artistice, faţă de natură şi mediu;

• Stimularea spiritului şi dorinţei de cunoaştere şi a creativităţii;

• Formarea deprinderilor pentru participarea la activităţile online;

• Dezvoltarea individuală a copilului prin activități creative

• Preocuparea permanentă de a face faţă cerinţelor de politică educaţională în schimbare şi

adaptare la condiţiile actuale 

Activitatea desfășurată pe platforma Kinderpedia presupune implicare, dăruire și răbdare. 

Folosirea materialelor interactive Wordwall, a link-urilor cu informații utile, dar și expunerea 

lucrărilor copiilor într-o expoziție Padlet, a crescut gradul de implicare al acestora în procesul 

instructiv-educativ. 

Pandemia de Coronavirus a reprezentat o oportunitate pentru transformarea sistemului de 

învățământ din România.  
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PROMOVAREA IMAGINII CLUBULUI SPORTIV ȘCOLAR MEDIAȘ 

Profesor PLOSCAR COSMIN IOAN 

Clubul Sportiv Școlar Mediaș 

Clubul Sportiv Școlar Mediaș respectând regulamentele școlare ale MEC și regulamentul de 

organizare și funcționare al Cluburilor Sportive Școlare, are o misiune specifică profilului sportiv al 

unitații. 

Având la bază celebrul “Mens sana in corpore sano” misiunea școlii este și va fi axată pe 

următoarele aspecte: 

- atragerea și cuprinderea printr-o activitate de selecție și reselecție permanentă a elevilor dotați

cu aptitudini pentru practicarea sportului în grupele de pregătire ale secțiilor existente în unitate. 

- formarea, educarea și perfecționarea priceperilor și deprinderilor motrice de bază și specifice

la un nivel superior, cerut de sportul de performanță. 

- participarea sportivilor noștri în competițiile oficiale pe plan național și internațional în scopul

obținerii de rezultate sportive superioare. 

- promovarea sportivilor noștri la echipele naționale de juniori și tineret precum și promovarea

celor mai valoroși sportivi la eșaloanele superioare ale sportului de performanță, respectiv echipele 

divizionare de seniori. 

- împletirea continuă a activității de pregătire sportivă cu actul educațional respectiv cu procesul

educativ al școlii de bază. 

Având în vedere specificul și profilul sportiv, Clubul Sportiv Școlar Mediaș dispune de baze 

sportive proprii pentru buna desfășurare a activitații sportive în incinta proprie. Astfel unitatea deține: 

- o pistă de atletism de 80 metri lungime;

- un teren de handbal bituminizat;

- un teren de baschet bituminizat;

- un teren de fotbal gazonat;

- doua terenuri de tenis de câmp;

- o tribună din beton prevăzută cu scaune de plastic pe toata lungimea celor două terenuri de

baschet și handbal; 

Pentru o completare a bazei sportive proprii, Clubul Sportiv Școlar Mediaș, pe baza unor 

contracte de colaborare și închiriere cu terți mai utilizează: 

- un teren de fotbal gazonat;

- o pistă de atletism sintetică de nivel internațional la Stadionul Gaz-Metan;

- sălile de sport ale școlilor generale și liceelor din localitate.

Clubul Sportiv Școlar Mediaș își desfășoară activitatea pe baza resurselor financiare venite de 

la buget și repartizate de MEC și Inspectoratul Școlar Județean ca sursă sigură. 

Resursele financiare bugetare sunt completate din surse extrabugetare provenite din: 

- închirieri baze sportive proprii;

- donații și sponsorizări de la diferiți agenți economici;
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- transferări de sportivi la alte cluburi și asociații sportive;

Populația școlară este cuprinsă în 5 secții sportive aprobate prin planul de școlarizare: Atletism, 

Baschet, Handbal, Fotbal și Tenis de câmp. 

Repartizarea personalului didactic pe secții sportive este următoarea:atletism – 5 profesori, 

baschet – 4 profesori, handbal – 3 profesori, fotbal – 3 profesori, tenis de câmp – 2 profesori 

Clubul Sportiv Școlar are relații de colaborare cu M.T.S. respectiv cu Federațiile Sportive de 

specialitate ale căror regulamente sportivii noștri le respectă și le aplică în competițiile oficiale 

organizate de federațiile respective. 

Activitatea online a Clubului Sportiv Școlar Mediaș se desfașoară pe platforma Google 

Classroom și pe alte mijloace de comunicare digitală Zoom, WhatsApp, Messenger etc. 

Pe fondul pandemiei de Coronavirus, învățarea continuă dincolo de școală și cu instrumente 

online accesibile tuturor. Cu multă determinare, putem face progrese împreună și, mai mult decât 

oricând, putem încuraja sportivii să lucreze independent. 

Pentru a crea niște obiceiuri de succes, conducerea fiecărei școli trebuie să coordoneze 

organizare școlii online și profesorii să comunice cu fiecare grupă în parte, prin grupuri de mesagerie 

instalate în prealabil. Tot acest context înseamnă mai mult timp de pregătire și un efort mai mare de 

coordonare pentru profesori. 

O soluție fericită din acest punct de vedere sunt produsele de învățare online, unde sportivii 

descoperă resurse educaționale atât de atractive, încât înțeleg diverse noțiuni de la antrenament, în 

timp ce se distrează. 

Spre bucuria părințiilor există posibilitatea de a consulta în orice moment rapoartele de 

activitate, acest lucru permite sportivilor să progreseze cum doresc, în același timp asigurând părinții 

că timpul petrecut pe pfatformă este de calitate. 

Resursele sunt foarte diverse, prezentate variat din punct de vedere vizual și auditiv, fiind 

totodată adaptate particularităților fiecarei vârste. 
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PROMOVAREA IMAGINII GRĂDINIȚEI 

Activitați on line 

Profesor Înv. Preșcolar Cristina – Adina Plugaru 

Grădinița cu P. P. nr. 33 Brașov 

Având în vedere condițiile actuale provocate de pandemie, o importanță tot mai mare o are 

comunicarea „digitalizată”, indiferent de domeniul de activitate, ceea ce presupune o adaptare „din 

mers” la aceste noi cerințe. 

Educația este o „ramură” care nu-și poate permite să „ia o pauză” în așteptarea unei normalizări 

a activității, ceea ce presupune o „upgradare” rapidă a competențelor cadrelor didactice care au fost 

nevoite să-și îmbogățească, aproape peste noapte, cunoștințele informatice, să deprindă abilități de 

utilizare a unor platforme și programe care să le ajute în pregătirea și distribuirea materialelor pentru 

copii, în special în învățământul preșcolar. 

Dacă, până nu demult, imaginea unei grădinițe depindea, în mare parte, de dotările acesteia, de 

cât de mare este curtea sau cât spațiu verde are, odată cu schimbările majore aduse de actuala situație 

socială, accentul s-a mutat de pe teren în on-line. 

Este de luat în considerare faptul ca învățământul preșcolar se bazează în special pe 

interacțiunea directă atât intre cadrele didactice și copii cât și a copiilor între ei, această etapă fiind 

determinantă în formarea abilităților de comunicare și socializare. Astfel, la acest nivel, provocarea 

învățământului on-line este o adevărată provocare.  

Educatoarele, fiind puse în situația de a capta și de a menține atenția prichindeilor din fața 

device-urilor, au devenit adevărați magicieni care jonglează cu tot felul de jocuri transpuse on-line, 

inventează activități cât mai interesante, astfel încât copiii să nu-și piardă interesul și să-și dorească 

să participe la activitățile propuse. Astfel, iată, se conturează o nouă modalitate de „evaluare” a 

unității de învățământ si de promovare a imaginii acesteia. 

Educația înseamnă, in primul rând, pregătirea copiilor pentru a se adapta și integra în societate, 

iar acest proces începe cu primii pași pe care aceștia îi fac în cadrul învățământului preșcolar. În 

calitate de beneficiari direcți sau indirecți ai serviciilor pe care unitatea de învățământ le oferă, părinții 

in mod special, urmăresc realizările și evoluția acesteia. 

Să nu uităm ca atunci când vorbim despre „imaginea” unei unități de învățământ, trebuie să 

avem în vedere în primul rând cadrele didactice, pregătirea, dăruirea și implicarea acestora în 

proiectele menite să îmbunătățească procesul educațional. 

O importanță deosebită o are expunerea transparentă a ofertei educaționale, a proiectelor și 

parteneriatelor pe care aceasta le descfășoară în cadrul comunității, astfel încât părinții să-și poată 

forma o imagine cât mai fidelă. În acest context, o platformă, un site sau e-mail, constituie medii 

unanim acceptate și foarte utile în promovarea imaginii unităților de învățământ. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REALIZATE ÎN ONLINE 

PENTRU PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

Plută Elena-Mădălina 

Grădinița cu Program Prelungit ,,Lumea Copiilor”,Târgu-Jiu 

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. 

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. 

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, 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; 

-popularizarea ofertei educaţionale propusă pentru anul şcolar 2016-2017 (în grădiniță şi în
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afara ei). 

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 

variate şi atractive. 

Deasemenea, pentru ca oferta noastră să fie viabilă, depunem eforturi în asigurarea unor spaţii 

educaţionale confortabile, sigure, adaptate nevoilor preşcolarilor, atît fizice cât şi psihologige. 

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 

POAMĂ IONELA ALINA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ PADEȘ 

Promovarea imaginii unităţii şcolare unde îmi desfășor activitatea reprezintă o prioritate pentru 

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

În zilele noaste, unitatea de învățământ este pregătită să facă față unor cerințe tot mai complexe 

din partea societății 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 grădiniță un cadru viu, un 

mediu în continuă schimbare. Internetul, privit cu reticență la început, a devenit acum, având în vedere 

predarea online, un mediu de promovare infinit, prin care o grădiniță își poate construi o imagine. 

Deschiderea spre nou se realizează datorită cadrelor didactice bine pregătite care intervin in 

favoarea acestei dezvoltări continue a școlii. Analizând ceea ce se cere de la unitatea de învățământ, 

putem stabilii și cum anume o putem promova. 

Crearea şi promovarea unei imagini pozitive a grădiniței în comunitate se realizează, în primul 

rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale copiilor, 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.  

Promovarea imaginii grădiniței se realizează prin elaborarea unor proiecte la nivel local care să 

vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplelor de bună practică în managementul 

instituțional.   

Activitățile educative, chiar dacă în momentul de față se desfășoară online, sprijină promovarea 

imaginii instituției școlare. 

Activitățile educative dau o alternativă sănătoasă, practică și creativă de a ocupa timpul liber al 

copiilor, 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 copii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care 

să permită stimularea creativă a acestora. 

Promovarea imaginii pozitivea 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 grădinița în cadrul căreia acestea se desfășoară. 
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Promovarea imaginii școlii 

Prof. înv. primar Podeanu Ana Claudia 

Școala Gimnazială Devesel, com. Devesel, jud. Mehedinți 

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. 

Schimbările din ultima perioadă 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 să învețe și să lucreze independent. 

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 și crea o imagine pozitivă asupra școlii. Armonizarea ofertei de servicii educaţionale şi 

formare permanentă cu nevoile specifice identificate în unitatea şcolară şi comunitatea locală.  

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.  

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. 

 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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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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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII         

GRĂDINIȚA DE ACASĂ 

Educatoare Poenar Lucia Monica   

Școala Gimnazială Nimigea de Jos 

Sunt educatoare la o grădiniță din mediul rural și consider că am cea mai frumoasă profesie din 

lume. De pe 9 noiembrie suntem din nou acasă. Grădinița online nu mă încântă deloc, dar întreținem 

legăturile cât mai mult posibil. Având grupa mică, este foarte dificil. 

O dată pe săptămână, în funcție de disponibilitatea părinților, ne vedem pe Classroom. Încercăm 

să respectăm temele săptămânale din planificarea anuală, să împărtășim impresii, să ne jucăm jocuri 

distractive. Pentru mine este foarte dificil să urmăresc copiii, să repet lucruri, să mă asigur că ei 

înțeleg. 

Concentrarea celor mici nu este de lungă durată, atenția în unele zile de lucru nu le-o captez la 

fel de ușor ca atunci când suntem împreună fizic. Încercăm să ne respectăm între noi, să nu vorbim 

toți deodată, dar cu toate acestea uneori se creează haos. 

Vârsta preșcolarilor de grupă mică își spune cuvântul. Nu participă întreaga grupă, iar copiilor 

le lipsește apropierea fizică, le lipsesc prietenii de joacă, privitul ochi în ochi cu educatoarea și colegii. 

Sunt de preferat 5 h/zi în detrimentul celor 40 de minute pe Classroom. 

Fără doar și poate, o lecție online este mai complexă și mai complicată decât una tradițională. 

Dar eficiența nu este aceeași. Completăm cu linkuri, filmulețe, fișe, dar nu este  suficient. 

În rest activitățile au fost gândite a fi susținute online, utilizând whatsapp. Deoarece platforma 

whatsapp ne permite conferințe susținute în timp real, iar implicarea preșcolarilor (bineînțeles ajutați 

și sprijiniți de părinți) a fost bună, am încercat și procesul de predare. Părinții au fost, cred eu, 

mulțumiți.  

De asemenea, activitățile asincron pe această platformă sunt oarecum eficiente. Preșcolarii 

beneficiază de mai mult timp petrecut cu părintii, învățând să utilizeze un instrument digital în scop 

educativ și având posibilitatea de a învăța lucruri noi, 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 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 Whatsapp - pe care am lucrat cu preșcolarii, dar și pe Classroom), am învățat să creez jocuri 

didactice educative și filmulețe cu povești pentru preșcolari. 
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   Câteva fotografii din timpul activităților online: 
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Polgar Melinda-Eva   

Școala Profesională „George Coșbuc“ Medieșu Aurit, 

Structura G.P.N. POTĂU     

Com. Medieșu Aurit, Jud. Satu Mare 

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.   

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. 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 3, MARTIE, 2021

228



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 ȘCOLII 

prof. Înv. primar Pomîrleanu Elena    

Scoala Gimnazială,, Mihail Andrei” Buhusi 

Consider ca fiind 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 a-ți face 

cunoscută activitatea. 

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. 

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. 
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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 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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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Profesor învățământ primar Pop Alina   

Școala Gimnazială numărul 30, Brașov 

Începând din luna martie 2020, fiecare cadru didactic a trecut printr-o perioadă destul de 

dificilă, dar care ne-a făcut să avansăm în meseria noastră și să ne obișnuim mai mult cu ceea ce oferă 

internetul. Nu a fost ușor pentru nimeni, dar pentru că un dascăl nu se sperie de nimic, a căutat, s-a 

informat, a făcut zeci de cursuri de formare pentru a putea transmite informațiile către elevii săi. 

Fiecare școală a ales o platformă pentru a relua învățământul, de data aceasta în online. Nimeni 

nu s-a gândit să renunțe la actul didactic, astfel, încet-încet, fiecare cadru didactic a intrat în legătură 

cu clasa sa prin intermediul calculatorului. 

La început mai stângaci, dar, pe parcurs am reușit să ne perfecționăm. 

Principalul scop al activităților online era și este transmiterea cunoștințelor și formarea 

capacităților și deprinderilor elevilor, dar, foarte importantă este și promovarea imaginii școlii. Astfel, 

fiecare școală a organizat un mediu propice pentru desfășurarea activităților online, oferind cadrelor 

didactice cele necesare acestei activități -calculator, laptop, camere de luat vederi, dar și platforme ca 

Zoom, Google Meet, Microsoft Teams , etc. 

Școala în care îmi desfășor activitatea, Școala Gimnazială numărul 30 din Brașov este o școală 

extraordinară, cu oameni devotați care fac imposibilul posibil.  

Încă de la începutul pandemiei activitățile educative s-au mutat în mediul online. Fiecare clasă 

a fost dotată cu cele necesare desfășurării activităților online, iar cadrele didactice au participat la 

cursuri de formare. Alături de noi au fost și doamnele inspector care au organizat întălniri și cursuri 

de formare, cursuri care se desfășoară și în prezent. 

Părinții elevilor au fost în permanență informați și îndrumați în toate problemele care au apărut 

pe parcursul acestei perioade. Astfel, am reușit să păstrăm o legătură strânsă și cu familiile elevilor. 

Ședințele cu părinții s-au desfășurat tot în mediul online, putând astfel să primim un feedback foarte 

important asupra activitătii noastre. 

În urma acestor lucruri precizate mai sus am reușit să desfășurăm activități online atractive, în 

funcție de particularitățile elevilor, iar actul didactic  a putut continua. 

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

complex şi în continuă schimbare. Acest lucru a fost realizat foarte bine de către școala noastră prin 

parteneriatele cu părinții, care au continuat și în mediul online, prin activitățile educative realizate cu 

diferite ocazii și aici aș da exemple: am făcut cunoștință cu autorul seriei”Erus”, Alec Blenche, am 

desfășurat activități cu ocazia zilelor de  1 Decembrie,  15 Ianuarie- Ziua lui Mihai Eminescu,  Ziua 

Internațională la puzzel-ului, activități distractive împreună cu părinții, etc. 
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Toate aceste activități desfășurate în mediul online promovează imaginea școlii, prin varietatea 

acestor activități și prin implicarea directă a tuturor membrilor comunității.  

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

Activitățile educative desfășurate online, de către cadre didactice implicate nu fac altceva decât 

să promoveze în mod pozitiv imaginea școlii. 
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Prof. înv. preṣc.: Pop Andreea-Raluca 

“Educatia este cea mai puternică armă pe care o puteţi folosi pentru a schimba lumea” Nelson 

Mandela- Educaţie 

Indiferent de situatiile pe care ni le ofera viata de zi cu zi este foarte important să nu cedăm ṣi 

să continuam actul educaţional “Un copil   educat = un adult câṣtigat”. 

Viaţa tuturor s-a schimbat radical odată cu venirea noului virus ṣi cu toate restricţiile impuse. 

Pentru a nu se pierde conexiunea dintre elev - profesor – act educaţional, s-a făcut tot posibilul să se  

ţină legătura, cu multă perseverenţă ṣi implicare profesională  preṣcolarii ṣi elevii au fost în centrul 

actului educativ. 

Activităţile online au creat multe discutii între parinti si profesori. Mai mult ca niciodata a fost 

nevoie de un puternic parteneriat între ”Şcoala ṣi familie”. 

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 atat pentru profesori cat si pentru prescolarii si elevii din cadrul scolii noastre. 

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 are asupra 

propriei cariere ṣi asupra viitorului  elevului.  

Profesorul a avut posibilitatea să se formeze prin continuarea etapelor gradelor didactice ṣi să 

se perfecţioneze participând la cursuri de formare cu predare online. 
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii grădiniței 

Prof. pentru înv. preșcolar Pop Daniela-Florentina 

Grădinița cu P. P. ”Căsuța cu Povești” Zalău 

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. 

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. 

A doua jumătate a semestrului al doilea al anului școlar 2019-2020, a adus cu sine elemente de 

noutate și o adevărată provocare pentru întregul sistem de învățământ. În acest context, cadrele 

didactice din învățământul preșcolar au fost nevoite să identifice soluții pentru continuarea 

comunicării cu copiii și părinții acestora, în vederea continuării învățării la distanță, cu elemente 

online, date fiind efectele pandemiei de Covid-19.  

Astfel, din 11 martie 2020 și până în prezent, cadrele didactice din învățământul preșcolar au 

parcurs Curriculumul pentru educație timpurie 2019 în ritm diferit, proiectând activități de învățare 

diferite, în funcție de specificul grupei, al comunității și al familiilor copiilor, în funcție de 

dispozitivele și resursele aflate la dispoziția acestora și de abilitățile digitale ale ambelor părți (cadru 

didactic și părinți), utilizând inclusiv resurse tipărite (fișe de lucru) transmise copiilor din comunitățile 

vulnerabile, prin intermediul personalului grădiniței, mediatorilor sanitari sau școlari.  

Pornind de la cele mai mari provocări pe care le-au întâmpinat educatoarele în perioada 

pandemiei, (organizarea activității online cu preșcolarii, implicarea părinților în activitate, distanțarea 

fizică/absența interacțiunii cu copiii, insuficiente competențe digitale, lipsa platformelor sau 

accesarea dificilă a acestora) au fost elaborate demersuri de proiectare și realizare a învățării la 

distanță în grupe/comunități diferite. Astfel, în grădinița noastră, la debutul stării de urgență, s-au 

realizat și aplicat chestionare pentru părinți, cu scopul de a identifica modalitățile în care adulții din 

familie se pot implica în activitățile de învățare ale copiilor și intervalul de timp disponibil pentru 

întâlniri față în față.  

S-au transmis sugestii de activități pe WhatsApp pentru două zile, astfel încât să ofere timp

părinților pentru exersarea/realizarea sarcinilor propuse, în intervale alese de ei pentru a armoniza 

activitatea profesională cu activitățile de învățare ale copiilor. Planificările săptămânale au fost 

adaptate la contextul fiecărei familii, ținând seama de resursele materiale și umane avute la dispoziție.  

În planificarea activităților realizate online, cadrele didactice au ținut cont de: vârsta copiilor, 

resursele existente în grădiniță, resursele de care dispun familiile copiilor acasă, precum și 

particularități individuale care impun o abordare diferențiată sau individualizată. Educatoarele au 

oferit familiilor feedback individual, de cele mai multe ori imediat după transmiterea imaginilor de 

către părinți, în scris sau telefonic. În planificarea săptămânală, sugestiile de activități de învățare au 

fost completate de deprinderi de autoservire corespunzătoare fiecărei rutine: ordinea/curățenia în 
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cameră/la lucrurile personale, deprinderi de igienă și autoservire personală (îmbrăcat, spălat), 

realizarea unor exerciții fizice, servirea mesei respectând reguli de igienă. 

Promovarea imaginii grădiniței noastre reprezintă o prioritate pentru o bună colaborare între cei 

trei parteneri educaţionali: grădiniță-preșcolari-părinţi. Fiecare unitate de învățământ trebuie să aibă 

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

beneficiarilor. 

În concluzie, calitatea activitățile educative realizate în online este rezultatul unui efort colectiv 

al cadrelor didactice, fiecare contribuind individual asupra imaginii, de ansamblu, a instituției de 

învățământ. 

Bibliografie: 

•Repere metodologice-nivel preșcolar, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație

București, 2020 

• Împreună pentru copii: grădiniţa şi comunitatea- Proiectul pentru Reforma Educaţiei Timpurii

(P.R.E.T.) 
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ACTIVITĂȚILE ONLINE- ÎNTRE NECESITATE ȘI ECHILIBRU 

Profesor învățământ preșcolar Pop Gabriela Ana   

G. P. P. „Ion Creangă”- Baia Mare, Maramureș 

Tehnologia din zilele noastre se dezvoltă într-un ritm alert iar copiii sunt primii implicați activ 

în această experiență. Părinții, cadrele didactice și cei care participă direct la educația lor trebuie să-i 

susțină astfel încât ei să-și dezvolte competențele, abilitățile și să fie capabili să utilizeze dispozitivele 

digitale în mod inteligent și echilibrat, să se pregătească pentru era digitală din viitorul apropiat. 

Noile tehnologii ne ajută în parcursul nostru profesional, în dezvoltarea personală, ne ajută în 

colaborarea cu elevii sau copiii mai mici prin îmbogățirea experienței procesului educațional și nu în 

ultimul rând cu familiile educabililor, dezvoltând parteneriate educaționale. Prin interacțiunea cu 

resursele digitale contribuim la educația digitală. Însă, mediul online ne poate acapara astfel încât să 

dedicăm o mare parte din viața noastră ecranului, ceea ce reprezintă un risc. Pentru adulți presupune 

timp mai puțin petrecut împreună cu familia, neglijarea sau amânarea unor sarcini importante, 

pierderea interesului pentru socializare, prezența disconfortului fizic și psihic. 

Pentru copii, timpul excesiv petrecut în fața ecranelor poate afecta dezvoltarea fizică, psihică, 

emoțională și cognitivă.  

Grădinița online este o provocare atât pentru copiii preșcolari cât și pentru părinți și educatori 

deopotrivă. Unii copii nu prea participă la activitățile educative organizate online, iar alții care 

participă, nu prea răspund la întrebările referitoare la unele teme de lucru; unii copii nu au răbdare să 

interacționeze cu copiii din mediul online, nu se concentrează la tema propusă; sunt tentați să discute 

despre problemele personale, despre jucăriile cu care se joacă în fiecare zi, despre activitățile și 

rutinele zilnice de acasă.  

Micii preșcolari au nevoie de socializare, de interacțiunea directă cu toți colegii de grupă și cu 

adulții, doresc să iasă împreună afară, să se joace, altfel decât o fac acasă cu părinții sau bunicii. Există 

și un beneficiu al programului de educație online, care este catalogat ca fiind major, și anume că 

activitățile zilnice ale copiilor preșcolari și nu numai se desfășoară într-un mediu cunoscut, 

confortabil, bazat pe siguranță, încredere iar astfel se produce o învățare optimă și de durată.  

Copiii pot să parcurgă materialele sugerate de educatoare în ritmul propriu, pe parcursul întregii 

zile în funcție de disponibilitățile părinților sau bunicilor, în funcție de accesul la dispozitivele proprii 

și în funcție de interesele și nevoile individuale ale fiecărui copil. Trebuie să încercăm mereu să 

menținem un echilibru online- offline pentru buna dezvoltare a creierului, pentru eliminarea stresului, 

pentru dezvoltarea socio- emoțională și a comportamentelor sănătoase. 

Ce trebuie să facem? Vom încerca mereu să găsim resurse și activități care să le permită copiilor 

să elibereze stresul, oboseala; să construim relații sănătoase care să-i facă să se simtă în siguranță, 

iubiți, ascultați, valorizați, importanți. Trebuie să ne asigurăm că în clasă este o atmosferă pozitivă, 

atitudine relaxată, contexte încurajatoare pentru folosirea tehnologiei cu măsură și inteligență; să 

promovăm joaca și jocul, socializarea, comunicarea pozitivă.  

Ne vom implica activ în gestionarea activităților din mediul online, cu respectarea unor principii 

de bază, prin participare activă, responsabilitate, prin oferirea de surse de inspirație reale, informații 

corecte, astfel încât cei care aleg să utilizeze internetul să o facă într-un mod divers și conștient pentru 
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propria dezvoltare personală. Părinții și educatorii trebuie să impună limite pentru protejarea copiilor 

pe internet și să pună accent pe securitatea online, cu recomandarea de a avea instalat un antivirus, să 

fie menținut actualizat, să folosească parole puternice pentru fiecare cont creat în parte. Noi, dascălii 

vom reprezenta un model pentru copii în utilizarea mediului online. 

În timpul petrecut acasă, departe de interacțiunea directă cu micii preșcolari, am pregătit 

săptămânal teme de interes pentru copii, teme care se pot efectua acasă fără mare efort financiar 

pentru părinți, care să le dezvolte abilitățile, competențele, deprinderile și comportamentele la fel cum 

am fi făcut-o de altfel în mod normal la grădiniță. Temele au avut ca scop captarea interesului 

copilului pentru desfășurarea tuturor activităților instructiv- educative prevăzute de programa în 

vigoare.  

Copiii au învățat poezii și le-au redat foarte bine, au ascultat povești pe care le-au repovestit în 

activități de limbaj, au rezolvat jocuri- exercițiu de limbă și comunicare, au recunoscut litere, pe altele 

le-au învățat sau le-au scris. Au desenat, pictat și modelat în mod creativ realizând teme de iarnă 

foarte frumoase și interesante. Activitățile matematice i-au captat pe copii de fiecare dată iar părinții 

care participau alături de ei au fost foarte mulțumiți de felul în care erau implicați copiii, de felul în 

care cooperau și interacționau cu educatoarea și colegii. Feed-back-ul era nelipsit din activitățile 

noastre, mergea din partea noastră, a educatoarelor spre copii și din partea părinților înspre educatoare 

și activitățile pregătite.  

În concluzie, timpul petrecut online trebuie să fie în echilibru cu alte activități de tipul: activitate 

școlară și preșcolară, odihnă, timp petrecut cu familia sau alte activități recreative. 
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Promovarea imaginii școlii 

Profesor învățământ preșcolar Pop Liana Ștefania Mariana 

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 13 Bistrița 

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.  

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

produc şi modul cum pot afecta succesul său 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. 

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. 

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. 
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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. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE  

REALIZATE IN MEDIUL ONLINE  

PENTRU PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

Pop Loemi Andreea 

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. 

Pe perioada carantinei, dacă ne raportăm la eficiența învățării de ladistanță, 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 perepere 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 acopiilor 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 de motivării față de activitățile cu valoare 

educativă superioară ulterioară. 

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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"PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII" 

„O zi din activitatea grădiniţei de acasă, online” 

Prof. Înv. Preşcolar POP LUCIA 

Grădiniţa cu P. P. „ARLECCHINO” din Tg-Mureş 

O zi din activitatea grădiniţei de acasă, online începe cu prezenţa, cu înviorarea. Pentru a preda 

în acest context este o provocare pentru noi educatorii, noi trebuie să fim extrem de inventivi.  

Alternăm activităţile statice cu cele de mişcare, astfel că împreună să ne folosim de fişele 

distractive, de resursele educaţionale, cât şi de jucăriile, creioanele colorate sau alte lucruri pe care le 

au copii la îndemână şi ne pot fi de folos în joaca noastră sau la nişte experimente tare drăguţe. 

Grădiniţa nostră în perioada şcolii online, pentru comunicare cu copii sau părinţii grupelor, a 

folosit platforma Google Classroom, whatsapp şi grupul închis de pe facebook. 

În următoarele rânduri am descris o zi cu activităţi a grădiniţei online intitulată „Poveste, spune 

cum este Turtiţa”.  

Descrierea activității propuse 

1. Activitatea/activitatea zilei: „Poveste, spune cum este Turtiţa” urmărește  să le formeze

copiilor deprinderi de comportament social şi emoţional. Copiii fiind îndrumaţi să-şi exprime trăirile 

şi sentimentele, să verbalizeze, să empatizeze. 

2. Competențe vizate:

● Identifică pe parcursul întregii zile personajul principal al poveştii;

● Recunoaşte şi exprimă emoţii de bază, produse de piese muzicale şi texte literare;

● Recunoașterea și aplicarea tehnologiilor, resurselor digitale interactive, în diferite contexte

educaționale dând dovadă de responsabilitate față de securitatea personală. 

Activitatea 1/ Activitatea de dezvoltare personală, cu momentele: 

Tema cu numele  Întâlnirea de dimineaţă „Bună dimineaţa, Turtiţa te-a strigat 

pe nume!” 

Momente: 

1.a. Salutul de dimineaţă

1.b. Prezenţa zilnică

1.c. Rutina zilnică

1.d. Tranziţie

● Tipul activității în Google Classroom pentru momentul 1.a. „Salutul de dimineaţă”, sub

formă de  Material, folosind Documente Google 

● Descriere: Copiii, cu ajutorul unui părinte,  deschid documentul google unde vor fi

întâmpinaţi cu o poezie scurtă de salut din partea doamnei educatoare. În acest document ei vor 

găsi o planşă cu mai multe imagini, cu forme de salut. Ei trebuie să îşi aleagă singuri modalitatea 

de salut pentru ziua respectivă. Iar la final se află imaginea de salut din partea doamnei educatoare. 

● Durată: 10 minute

● Tipul activității în Google Classroom pentru momentul 1.b. „Prezenţa zilnică”, sub formă

de Temă, folosind materialul de tip Google Jamboard. 
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● Descriere: Copiii accesează materialul Jamboard, intitulat Prezenţa zilnică, unde vor găsi

imagini cu semnele lor distincte de la grădiniţă. În dreptul fiecărei imagini (semn) se regăseşte câte 

un pătrat în care ei vor desena câte o bulină în dreptul semnului lor, pentru aş marca prezenţa. 

● Durată: 10 minute

● Tipul activității în Google Classroom pentru momentul 1.c. „Rutina zilnică”, sub formă de

Material, folosind materialul de tip Prezentări Google. 

● Descriere: Copiii vor viziona un material sub formă de slide, intitulat “Rutina zilnică”, unde

le sunt prezentate imagini cu informaţii despre igiena mâinilor şi paşii pe care trebuie să îi urmeze 

în desfăşurarea corectă a acestei rutine. 

● Durată: 10 minute

● Tipul activității în Google Classroom pentru momentul „Tranziţie”, sub formă de

Material, folosind materialul de tip Youtube  

(Spală-te pe mâini! https://www.youtube.com/watch?v=kzoAir3xFPI ) 

● Descriere: Copiii ascultă cântecul de pe youtube, de la adresa de link ataşată. Ei pot executa

mişcările din cântec. 

● Durată: 5 minute

Activitatea 2/Activități pe domenii experiențiale: Tema cu numele „Turtiţa 

fermecată” - activitate integrată 

Domenii integrate: 2.a. Domeniul limbă şi comunicare + 2.b. Domeniul estetic 

creativ (educaţie muzicală) 

2.c. Domeniul psiho-motric

● Tipul activității în Google Classroom pentru momentul 2.a „Educarea limbajului -

povestea - Turtiţa fermecată”, sub formă de Material şi Temă Chestionar, folosind un material 

Youtube ; 

● Descriere: Copiii urmăresc cu atenţie povestea “Turtiţa” accesând linkul din Documentul

Google ataşat. Din acest material vor reţine unele informaţii , iar la final pentru fixarea acestora 

primesc un test de evaluare sub forma de chestionar, al căror răspunsuri le voi colecta în Foi de 

calcul; 

● Durată: 20 de minute

● Tipul activității în Google Classroom pentru momentul 2.b. „Educaţie muzicală - cântecul

- Gogoşica”, sub formă de Material, folosind un material Youtube;

● Descriere: Copiii sunt invitaţi să audieze cântecul, iar dacă doresc pot învăţa versurile;

● Durată: 10 minute

● Tipul activității în Google Classroom pentru momentul 2.c. „Educaţie psiho-motrică - 5

min de mişcare cu Ritza Marizza - Ep.1 Papucelul”, sub formă de Material, folosind un material 

Youtube;  

● Descriere: Copiii vor deschide linkul din documentul google. Ei vor viziona cu atenţie

filmuleţul de pe youtube şi vor executa exerciţiile de mişcare împreună cu Ritza Marizza 

● Durată: 10 minute
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Activitatea 3/ Activități liber alese: Tema cu numele „Turtiţa” 

Momente: 

3.a. Bibliotecă - “Continuă şirul logic”

3.b. Joc de masă - “Turtiţa - puzzle”

3.c. Ştiinţă - “Turtiţa mare - turtiţa mică”

3.d. Artă - “Colorează imaginea”

● Tipul activității în Google Classroom pentru momentul 3.a. „Bibliotecă - Continuă şirul

logic”, sub formă de Material, folosind Google Jamboard 

● Descriere: Copiii vor deschide Jambord-ul şi vor completa şirul logic conform modelului

prezentat 

● Durată: 10 minute

● Tipul activității în Google Classroom pentru momentul 3.b.  „Joc de masă - Turtiţa -

puzzle”, sub formă de Material, folosind Document Google 

● Descriere: Copiii accesează documentul google de unde vor deschide linkul pentru puzzle.

Ei vor rezolva minim un puzzle. 

● Durată: 10 minute

● Tipul activității în Google Classroom pentru momentul 3.c. „ Ştiinţă - Turtiţa mare - turtiţa

mică”, sub formă de Temă , folosind Desene Google 

● Descriere: Copiii vor deschide materialul Desene Google şi vor desena o turtiţă mare şi o

turtiţă mică după modelul din material, utilizând instrumentele din bară 

● Durată: 10 minute

● Tipul activității în Google Classroom pentru momentul 3.d. „Artă - Colorează imaginea”,

sub formă de Temă , folosind Paint Instant 

● Descriere: Copiii vor deschide aplicaţia unde vor desena imaginea de pe ea. După

finalizarea sarcinii vor salva şi trimite imaginea spre educatoare. 

● Durată: 10 minute.
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EXEMPLE DE BUNE PRACTICI ÎN PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

Prof. Pop Maria Corina   

Liceul Teoretic ”Solomon Haliță” Sângeorz-Băi 

MOTTO: 

„Să nu educăm copiii 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 

Oferta educaţională oferă elevilor şi părinţilor acestora posibilitatea de a alege  în funcție de 

curriculumul la decizia şcolii, să se implice în organizarea şi desfăşurarea activităţilor 

extracurriculare, să îşi aleagă locaţia şcolii şi chiar să fie familiarizaţi cu personalul didactic al 

acesteia. 

Oferta educaţională propune următoarele aspecte: 

• Utilizarea eficientă a resurselor (umane şi materiale)

• Pregătirea personalului didactic

• Interesele şi cerinţele părinţilor

• Interesele comunităţii locale

Prin oferta educațională, element determinant în proiectul de dezvoltare instituţională, şcolile 

au posibilitatea de a oferi trasee educaţionale alternative, folosind cu maximum de eficiență şi 

eficacitate resursele umane şi materiale de care beneficiază. 

Atunci când se proiectează oferta educaţională trebuie avut în vedere: 

• integrarea activităţilor educaţionale cu pregnant caracter inter şi transdisciplinar având

profunde valenţe formative: educaţie antreprenorială, educaţie ecologică, educaţie pentru sănătate, 

etc. 

• armonizarea exigenţelor sociale cu cele individuale

• armonizarea intereselor şcolii cu cele ale părinţilor

• armonizarea valorilor culturale locale, regionale cu cele naţionale şi universale

• crearea cadrului adecvat care să permită colaborarea dintre şcoală şi comunitate prin atragerea

sprijinului comunităţii şi prin valorificarea oportunităţilor oferite 

Oferta şcolii: 
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• respectă specificul şi profilul şcolii şi pe cel al comunităţii

• cuprinde în egală măsură oferta curriculară şi pe cea extracurriculară

• exprimă specificul, originalitatea, individualitatea unităţii de educaţie

• reprezintă aplicarea unor cerinţe generale la contextul particular al şcolii respective

Promovarea modelelor de bune-practici la Liceul Teoretic ”Solomon Haliță” Sângeorz- Băi  

reprezintă o una dintre cele mai eficiente şi puţin costisitoare strategii de menţinere a mediului 

competitiv dintr-o organizaţie. 

Dintre activitățile educative care s-au desfășurat în on-line aș putea aminti: 

• ,,Călătorie virtuală în interiorul nostru”, pentru a găsi resursele care ne determină să ne simțim

mai bine, să învățăm mai bine, să socializăm mai bine, activitate realizată împreună cu Consiliul 

Școlar al Elevilor, Doamna consilier psihologic Ana Maria Ureche și Consilier educativ Maria Corina 

Pop 

•Atelierul de gestionare a emoțiilor desfășurat la LTSH alături de Consiliul Elevilor! O

activitate de impact pentru elevii noștri în această perioadă plină de provocări ! 

Orice emoție pe care o trăim poate fi gestionată! Invitat Vasile Brașovanu, Coordonator cluster 

educațional la Edu Networks! 

•Activitate de informare, conștientizare, sensibilizare, motivare a tinerilor cu vârste 16-19 ani

privind folosirea platformei de formare si dezvoltare profesională și personală Eurodesk (SEV și alte 

site-uri care promovează proiecte și programe ale Uniunii Europene; ANPCDEFP, alte organisme 

recunoscute și monitorizate de către UE).      Coordonare și prezentare a activității: Prof. Ioja Ioan, 

Director CCDBN, Multiplicator Eurodesk BN 

Promovarea imaginii școlii implică o activitate umană sau un sistem de activități orientate spre 

satisfacerea cerințelor beneficiarilor actuali și potențiali. Activitatea educativă în format on-line ne 

oferă oportunități de a cunoaște și altfel de activități, workshop-uri, ateliere interactive, dezbateri cu 

invitați din diverse domenii de activitate. 
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PROMOVAREA IMAGINII ŞCOLII 

Pop Mihaiela Antonela 

Promovarea imaginii școlii se realizează prin colaborarea între partenerii educaţionali: școală-

elevi-părinţi. 

Imaginea școlii este reflectată în realizările tuturor factorilor educaționali din cadrul instituției 

școlare având în centru elevul.  

Imaginea pozitivă a școlii poate fi promovată prin cadrele didactice permanent preocupate de 

oferirea unui învățământ de calitate. 

Printre activităţile de promovare a imaginii şcolii noastre se numără: prezentarea ofertei 

educaţionale, programele și proiectele educaţionale, baza materială, resursele umane, rezultatele 

şcolare, parteneriatele școlare. 

Promovarea imaginii şcolii se poate realiza prin diferite surse informaţionale: presă, internet. 

Internetul este un mijloc util pentru promovarea imaginii pozitive a școlii. Prin intermediul site-

ului școlii sau a paginii de facebook putem promova activitățile și implicit școala în cadrul căreia 

acestea se desfășoară. 

Activitatea extracurriculară este o componentă educaţională eficientă, care contribuie la 

promovarea imaginii școlii. Astfel, pe pagina de facebook a școlii noastre sunt mereu prezentate 

secvențe ale activităților în care sunt implicați elevii.   

Printre activitățile promovate în anul școlar 2019-2020 se numără: activitati educativ – culturale 

„Povesti urbane in sectorul 3”, activitati desfasurate in cadrul „Festivalului toamnei – festivalul 

prieteniei si veseliei”:  

activități umanitare desfășurate în cadrul programul educațional ”Zambetul din cutie”,  Mic si 

ecologist – plantare pomi - Proiect naţional de educaţie pentru mediu “Şcoli Verzi” etc. 

În perioada online a continuat promovarea imaginii școlii, cadrele didactice desfășurănd 

numeroase activități școlare și extrașcolare:  

concursuri online cu premii cu diverse tematici, activități online cu ocazia zilei de 1 iunie sub 

genericul “Împreună, desi izolați”, activități împotriva violenței – Metode și strategii de prevenție a 

violenței, programul educaţional interdisciplinar al Editurii Corint, “Paşaport pentru cultură”, 

activitati de Educatie etica, de rezilienta in perioada pandemica, in colaborare cu Sol Mentis etc. 

În concluzie, prin mediatizarea activităţilor educative şcolare şi extraşcolare am reuşit sǎ 

atragem atenția asupra potențialului elevilor nostri. 
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Concursul național CIRCULAND CORECT,  

NE PROTEJĂM VIAȚA și imaginea grădiniței 

Prof. POP Raluca – Mădălina, 

Grădinița cu Program Prelungit Step by Step Baia Mare 

Anul 2020 a venit cu o mulțime de provocări în mediul online. Dintr-o dată, peste noapte, ni s-

a cerut să găsim modalități noi de conectare cu copiii, de predare și evaluare. Conta foarte mult felul 

în care comunicam cu părinții, dacă era pe grupul de Whatsapp, pe un grup închis pe Facebook, sau 

de platforma Classroom. Oricare formă am fi ales, trebuia să fim atente, ca dascăli, la imaginea pe 

care grădinița o avea deja și nu doream să-i aducem prejudicii, să ne facem cu mâna noastră o imagine 

proastă. Promovarea imaginii grădiniței noastre reprezintă o prioritate pentru o bună colaborare între 

cei trei parteneri educaţionali: grădiniță-preșcolari-părinţi. 

Educația este obligatorie, știm cu toții, 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 

părinților face ca grădinița să depindă într-o oarecare măsură 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”, ceea ce s-a 

întâmplat în perioada pandemiei. 

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

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

permanente a comunităţii. Grădiniţa și mai târziu școala, nu pot funcţiona bine fără sprijinul 

comunităţii, aceasta reprezentând o resursă, oferindu-şi serviciile şi 

altor membri ai comunităţii pe lângă tinerii preșcolari şi contribuind 

astfel la dezvoltarea comunităţii şi altfel decât prin realizarea educaţiei 

formale. 

În lipsa unui site al grădiniței, ani la rândul o activitate indrăgită 

de către copii, un concurs de educație rutieră a fost o mândrie a 

grădiniței, o bulină roșie în palmaresul grădiniței alături de parteneriate 

cu numeroase instituții importante ale comunității: Serviciul Rutier, 

Primăria orașului, Muzee, școli și grădinițe din oraș, activități extracurriculare, concurs care a dat 

imboldul apariției altor concursuri ale grădiniței. 

La o simplă căutare pe Google: Circulând corect, ne protejăm viața” primul rezultat duce la site-ul 

concursului:https://sites.google.com/site/concursnationaldecirculatie/.  

         Se găsesc numeroase informații despre proiect, acțiunile proiectului, fișa de înscriere care se 

poate completa online, acord de parteneriat, regulamentul concursului, despre edițiile anterioare. În 

momentul în care va fi voie să se reorganizeze iar concursul toate vor fi reactualizate.  

Fiecare editie a avut farmecul ei. 

La începutul începuturilor am avut ca partener Primaria Baia Mare domnul primar oferindu-le 

copiilor pachețele cu dulciuri.  

La edițiile a V-a și a VI-a am avut ca invitați patrulele școlare ale claselor I, prof. Chende Paula, 

Școala ”Avram Iancu” Baia Mare 2012, prof. Tomoiagă Ramona, Școala ”George Coșbuc” Baia 

Mare, 2013, ediție la care au participat în concurs și școlarii claselor pregătitoare.  

La două ediții concursul a primit finanțare din partea MEN astfel premiile acordate copiilor au 

fost însoțite de cărți, semne de carte, permise de buni pietoni, baloane personalizate, pliante, oferite 

și de către Serviciul Rutier Maramureș, prin prezența domnului comisar șef în rezervă Ioan Cîrlig.   

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 3, MARTIE, 2021

248

https://sites.google.com/site/concursnationaldecirculatie/


Pe parcursul a douăsprezece ediții cei peste peste 4000 de copii participanți din toate județele 

țării au demonstrat, prin diferite tehnici: desen în creioane colorate, desen în cariocă, pictură sau colaj, 

cunoştinţele de educaţie rutieră acumulate de la începutul anului şcolar: semne de circulaţie, locurile 

care le sunt permise pentru joacă, pe unde pot circula în siguranţă, pentru că de la cea mai fragedă 

vârstă trebuie să se acorde o importanţă deosebită educaţiei rutiere, întâi de către familie şi continuată 

în unităţile preşcolare.  

Prin intermediul lucrărilor care dezvăluie aspecte din viaţa rutieră de zi cu zi, văzută prin ochii 

copiilor, stimulăm învăţarea, implicându-i direct pe copii în toate activităţile, învăţându-i cât de 

important este lucrul în echipă şi dezvoltându-le astfel relaţii de comunicare şi interpersonale și 

ajutându-i sa-și formeze un comportament civic rutier specific vârstei, fiind o adevărată mândrie 

pentru grădiniță, pentru imaginea ei în afară. 
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Profesor in online 

Prof. inv primar, Popa Adriana Sorina  

Liceul “Dr. Lazar Chirila“ Baia de Aries 

Motto: „În limitele impuse, cu resursele existente, bazaţi pe convingerea că toate au un început, 

să încercăm să facem singuri ceea ce aşteptăm de la alţii!”       

Utilizarea tehnologiei moderne și al Internetului a devenit o necesitate cu intrarea procesului de 

invatamant in online, oferindu-le atât oportunităţi cât şi riscuri. Importanța alfabetizării digitale se 

arată a fi din nou esențială, iar un nivel ridicat al experienţei şi abilităţilor pot amplifica beneficiile 

„navigării” pe Internet şi îi pot pregăti pe elevi pentru a evita, a face faţă riscurilor. 

Ca urmare a introducerii noilor tehnologii în sistemul de educație, mediul educațional a 

beneficiat de multiple modificări: la nivel unităților școlare s-a incercat sa se asigure infrastructura 

necesară, la nivelul personalului didactic s-au dezvoltat programe de formare pentru contextul 

folosirii tehnologiei în online, la nivelul curriculum-ului s-a urmărit transformarea lui în acord cu 

noile surse ale conținuturilor educaționale specifice acestei etape.  

Cu toate că nu există o metodologie specifică de utilizare a noilor tehnologii pentru a obține 

beneficii maxime pentru învăţare şi educaţie, unele lucrări analizează principalele efectele: prin 

raportare la modurile în care tehnologia poate fi utilizată în actul instructiv-educativ, prin raportare 

la creșterea calității activităților școlare și la rentabilizarea acestora și prin raportare la dezvoltarea 

competențelor tehnologice, informaționale și digitale ale elevilor. Observăm că nu există prioritate 

pentru preocupări de identificare şi creare a unor tehnologii specifice spaţiului educativ, nu sunt 

interese de urmărire, pe durată lungă, a modificărilor la nivel atitudinal.    

Generalizarea folosirii noilor tehnologii în toate domeniile de activitate, determină creșterea 

interesului pentru cunoașterea și valorificarea „serviciilor” oferite, facilităţilor mereu mai ample, 

aspect ce conduce firesc la acceptarea acestor mijloace atât de elevi, cât și de profesorii, părinţii 

acestora.  

Mai mult de atât, succesul mijloacelor noi este amplificat de capacitatea acestora de a prelua 

integral ori parţial sarcina unor operaţii ale subiecţilor – elevi și/ sau profesori – ceea ce conduce la 

posibilitatea de a elimina nevoia de a reține unele noţiuni şi operaţii pe care încă le putem considera 

esențiale. Această situaţie obligă şcoala în plus, la transmiterea acelor criterii de identificare, selecție 

și analiză a informațiilor – doar însoțite de principii și formule de calcul ce duc la rezultatele oferite 

de simpla apăsare pe taste. Pe această cale se asigura  nu doar garantarea exercițiilor necesare formării 

și dezvoltării memoriei, ci înțelegerii fenomenelor. 

Nevoia de pregătire continuă a cadrelor didactice din perspecta utilizării noilor tehnologii se 

cere regândită ca șansă de ancorare și susținere reciprocă între cele trei forme ale educației – formal, 

nonformal, informal. În absența unor asemenea preocupări, există riscul dominării informalului și a 

manifestării efectelor generate de acestea în care lipsesc atât specialiștii întru educație, cât și locurile 

proprii de desfășurare ale acesteia.  

Efectele politicilor educaționale bine structurate și orientate transversal și longitudinal sunt 

imperios necesare a fi vizate de politici pe termen lung, cel puțin pe durata ciclurilor de pregătire 

primar, gimnazial și liceal și mai ales cu accent pe legăturile dintre aceste niveluri. 
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Managementul școlii, valoarea profesorului caracteristic acesteia devin resurse importante 

pentru dimensiunea educativă a organizațiilor școlare, în măsura în care este înțeles corect raportul 

dintre resursele umane și materiale, dintre competențele și valorile promovate în peioadele de 

formare. Mijloacele singure nu vor putea niciodată să aducă rezulate întrucât ele vor fi permenent 

înglobate stragiilor, obiectivelor, metodelor specifice activităților concordante posibilitățiii 

utilizatorilor - profesori, elevi.  

Preocuparea excesivă pentru dotări cu noi tehnologii poate genera trecerea în plan secund a 

preocupărilor cerute de utilizatorii acestora. Mereu va fi mai important să știm pentru ce, cu ce efect, 

este folosit mijlocul decât prezența acestuia în activitățile școlii. Însăși atitudinea conducerii școlii 

față de mijloace generează comportamente favorabile ori nefavorabile în plan educativ. Când 

mijloacele sunt mai importante decât utilizatorii, rezultatele nu se vor apropia niciodată de nevoia 

valorificărilor intensive. Creativitatea profesorului, a colectivului de formatori ai școlii a fost în toate 

„erele tehnologiceˮ importantă inclusiv pentru tehnologie. 

Profesorii au constituit întotdeauna nucleul preocupărilor formative a căror muncă a fost 

apreciată prin rezultatele elevilor, prin numărul şi calitatea materialelor de învăţământ, al publicaţiilor 

care vin în sprijinul procesului de învăţământ. Au fost elaborate, editate şi reeditate cursuri, culegeri 

de lecţii, culegeri de speţe, culegeri de acte normative şi manuale şcolare. S-au întocmit lucrări 

ştiinţifice şi didactice, unele fiind tipărite prin grija editurilor, altele realizate prin mijloace proprii.  

Toate acestea sunt fapte care concretizează preocupări permanente manifestate de către cei care 

şi-au desfăşurat sau îşi desfăşoară activitatea de profesor şi care manifestă deosebită grijă faţă de 

calitatea şi eficienţa demersului didactic. Dintotdeauna, ei alcătuiesc colective omogene, structurate 

pe domenii de pregătire şi compun catedrele care, alături de personalul din compartimentele 

administrative şi structurile de suport, îşi unesc eforturile pentru obţinerea unor rezultate remarcabile, 

pe care speram sa le avem si online. 
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Promovarea imaginii școlii prin implementarea 

parteneriatelor educaționale - școala online 

Prof. înv. primar, Popa Alina 

Școala Gimnazială „Ludovic Cosma” Galați 

În contextul pandemiei declanșate la nivel mondial, ne-am aflat într-o situație fără precedent, 

în care a trebuit să ne reinventăm și să recalculăm toate coordonatele acțiunilor educative, astfel încât 

să asigurăm copiilor atât stabilitate emoțională, cât și posibilitatea continuării activității de învățare. 

Parteneriatele educaționale dintre școală, familie și comunitate se impun cu necesitate, pentru 

a asigura un consens în educarea școlarului, între toți factorii implicați. Aceste relații de parteneriat 

sunt bazate pe încredere, implicare, sprijin reciproc și cooperare. Scopul comun îl constituie 

dezvoltarea unei personalități autonome și creative.  

Parteneriatele educaționale trebuie considerate componente esențiale în organizarea clasei de 

elevi și a școlii, nu doar activități opționale. În cadrul acestora, elevii își dezvoltă gândirea critică, 

experimentează lucruri noi, găsesc soluții noi de rezolvare a problemelor, exersează empatia, toleranța 

și leagă prietenii, învățând să împărtășească cu ceilalți experiențele personale. 

Comunitatea reprezintă cadrul geografic, cultural și spiritual de dezvoltarea al elevilor, care 

poate susține interesele școlii. Școala poate deveni „o comunitate a celor care învață”. Toți elevii se 

străduiesc să atingă obiectivele educaționale, ajutați de părinți, profesori și alți parteneri implicați.  

Orice tip de parteneriat educațional se poate realiza între școală și alte tipuri de instituții de 

învățământ sau entități educative, devenind astfel o sursă veritabilă de autoperfecţionare a cadrelor 

didactice, prin ocazia oferită tuturor acestora de a reflecta asupra specificităţii statusului precum şi 

rolului lor într-un context pedagogic şi social (economic, politic, cultural, comunitar, natural) deschis. 

Elevii pot juca un rol activ în cadrul comunităţii, implicându-se în proiecte de servicii 

comunitare sau de voluntariat cu alte instituții educative. În sens invers, implicarea şcolilor în 

parteneriat va conduce la sporirea interesului pentru sistemul public de educaţie în rândul membrilor 

activităţii.  

Parteneriatul cu familia a căpătat o importanță majoră în perioada ,,școlii de acasă”. Părinții au 

devenit parte a sistemului educațional, sprijinind copiii cu partea tehnică dar și în realizarea sarcinilor 

școlare, pentru a atinge obiectivele educaționale. Întreg procesul educativ a devenit mai transparent 

pentru familiile copiilor, acestea având posibilitatea de a participa activ sau pasiv la activitățile 

desfășurate. Unele sarcini din această perioadă au fost desfășurate în familie, înlocuid interacțiunile 

din grupul clasei. Programul ,,Școala altfel” a beneficiat din plin de parteneriatul cu familia, copiii 

fiind încântați de realizarea activităților implicând părinții, frații sau bunicii.  

Gestionarea cu succes a perioadei „școlii de acasă” a avut la bază pe parteneriatul cu părinții, 

care au asimilat o parte dintre atribuțiile profesorilor, fiind mai aproape de copii. Putem spune că 

relația cu părinții a fost și ea consolidată datorită învățării online, procesul educativ fiind mai 

transparent în perioada menționată. 

Utilizarea resurselor digitale și a instrumentelor de învățare la distanță răspunde nevoilor 

generației actuale și le dezvoltă abilități necesare integrării în viața socială și a muncii, 

corespunzătoare secolului XXI. 

Importanța și rolul formativ al echipei a fost percepută de copii prin activitățile derulate, dar și 

prin exemplul cadrelor didactice, părinților, psihologului, entităților educative care acționează unitar 

și organizat, cu scopuri precise și clare. 
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Prof. Înv. Primar POPA CAMELIA      

Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” 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. 

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. 
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Popa Claudia Georgiana, 

Gradinita nr. 168, Bucuresti 

“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”) 

Atât activitățile curriculare cât și cele extracurriculare nu trebuie doar să educe pe tineri  în 

spiritul societății actuale, ei trebuie să fie învățați și să se adapteze. Astfel, ei vor fi pregătiți pentru o 

lume care nu va mai fi „a noastră”, ci va fi „a lor”. 

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. 

Platformele de eLearning sunt construite pentru a-ți permite să incluzi atât materiale de studiu, 

cât și activități, cu un scop: ambele sunt la fel de importante. De fapt, din perspectiva mea, activitățile 

sunt mult mai importante, pentru că ne permit să trecem dincolo de consumul de informație oferită 

prin materialele de studiu și să ajungem la o adevărată cunoaștere, care implică utilizarea informațiilor 

respective. Într-un curs online avem posibilitatea de a include exerciții interactive. Acestea vor 

antrena elevii în învățare pentru că multe dintre ele par niște jocuri. Folosind astfel de exerciții putem 

implica elevii în învățare fără să li se pară că depun un efort prea mare sau că sunt testați. Uneori le 

vor găsi chiar amuzante. 

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. 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 3, MARTIE, 2021

255



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. 

În ultimii ani se pune accent și pe un angajament mutual clar stabilit între părinţi şi școală, în 

baza unui contract educațional individual privind educaţia copilului. 

Scopul contractului are ca principiu asigurarea condiţiilor optime de derulare a procesului de 

învăţământ, prin implicarea şi responsabilizarea părţilor în educaţia beneficiarilor direcţi ai educaţiei 

elevilor. 

Astfel: 

®   Şcoala are responsabilitatea cea mai importantă în procesul instructiv-educativ. 

®   Părintele este o persoană responsabilă pentru educarea şi comportamentul copilului şi pentru 

colaborarea cu şcoala spre beneficiul copilului. 

®   Elevul este și el responsabil pentru propria educaţie. 

Din momentul semnării acestuia, contractul educațional dintre familie şi şcoală se consideră ca 

un sistem de îndatoriri reciproce în colaborarea părinţilor cu şcoala pentru a educa şi forma copilul. 
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Cunoastere, Creativitate si Motivatie on-line 

Gestionarea procesului de cunoaștere în management educațional,    

ca spațiu pentru promovarea motivației și a dezvoltării creativității 

Profesor Cosmin Popa 

Creativitatea și inovarea sunt teme de actualitate pe orice agenda a educației. Cu toate acestea 

un factor comun al instituțiilor îl reprezintă necesitatea de a măsura inovarea și creativitatea în funcție 

de indicatori care să cuantifice rezultatele obținute ca publicații sau proiecte educaționale deja puse 

în practică.  

Această înfocare spre măsurare a inovației deplasează atenția de la subiecții formării, fiind 

”educarea” unul dintre țintele primordiale ale centrelor de educație și astfel acestea se ocupă în mai 

puțină măsură de practicile pedagogice, lăsându-i pe actorii procesului de predare-învățare drept 

receptori pasivi în loc să-i convertească în protagoniștii propriului lor proces de formare îndreptat 

spre inovație și creativitate (Pérez Lindo, 2005).  

Dacă ne dorim o cultură inovatoare drept axă transdisciplinară a formării în management 

educațional este necesar să schimbăm paradigma și să le oferim profesorilor noi instrumente pentru 

renovarea practicilor lor formative. După cum afirmă profesorul Del Regno (2011), varieteatea 

strategiilor didactice posibile în care se caută conexiunea teoriei cu practica, a crescut și odată cu 

aceasta a crescut și posibilitatea de a propune experiențe didactice inovative care să promoveze 

creativitatea în procesul de predare-învățare. Relevanța motivației pentru creativitate a avut o 

recunoaștere amplă în ultimul timp. Diverși autori semnlează motivația drept element critic care 

afectează creativitatea (Collins y Amabile, 1999; Runco, 2005).  

Pornind de la această premiză, prezentul articol își propune promovarea unui studiu al 

gestionării procesului de cunoaștere pentru a identifica factorii care constituie principalul impuls al 

creativității atât în privința profesorilor, cât și referitor la elevi, în formarea propriu-zisă și 

managementul educațional.  

Cunoașterea este un factor de impact în dezvoltarea economică, prin urmare saltul calitativ în 

prezentul și viitorul asociat acestuia se referă la profunda dependență de creativitate și inovație. 

Profesorul Pérez Lindo (2005) aduce în prim plan faptul că procesul de cunoaștere ocupă un loc 

important în dezvoltarea societală ceea ce impune a se avea în vedere o coerență în definirea țintelor 

specific acestuia, dar și a misiunii sale în ansamblul său.  

Acestea trebuie să fie articulate în mod sinergic pentru a avea loc o formare eficace a elevilor  

în mai multe discipline și de asemenea o integrare a acestora în comunitate prin formare de atitudini 

dezirabile. Este de asemeni necesar a se avea în vedere existența inteligențelor multiple precum și a 

conceptului de inteligență emoțională. Pe această direcție unele dintre activitățile relaționate cu 

gestionarea procesului de cunoaștere (Rodríguez, Araujo, & Urrutia ,2001) sunt: generarea a unui nou 

proces de cunoaștere și facilitarea unui acces la informația multiplă venită din exterior.  

Crearea unui nou proces de cunoaștere nu este doar o simplă procesare subiectivă a unei 

informații ci a ști a profita de multiplele tactici, percepții și intuiții ale subiecților (Nonaka & 

Takeuchi,1999). Una din sarcinile importante ale gestiunii procesului de cunoaștere este cea de a 

facilita interacțiuni între membrii organizației (Nonaka, 1994 citado por Rodríguez, Araujo, & 

Urrutia, 2001). Drept consecință este primordial a se folosi tehnologiile digitale predominante în 
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structurile de predare-învățare cu finalitatea de a socializa cunoașterea referitoare la strategiile 

didactice care stimulează creativitatea prin motivare. 

Referitor la creativitate, specialistul în educație Csikszentmihalyi (în Casakin & Kreitler, 2011) 

o definește ca un proces cognitiv necesar pentru soluționarea problemelor și prin intermediul căruia

se pot obține rezultate originale. Profesorul De Bono (1992) o definește ca un proces de confecționare

a ceva care nu exista înainte, considerând producerea de cunoaștere drept un mecanism prin care

motivația, inspirația și inclusiv întâmplarea joacă un rol foarte important.

Acest mecanism și proces totodată, poate fi văzut ca o rezultantă la intersecția dintre creativitae 

și motivație. Profesorul Delval (1984) remarcă faptul că elaborarea unui produs creativ implică 

intersectarea a șase factori: inteligența, cunoașterea, stiluri de gândire, presonalitate, motivația și 

contextul.  

Toți acești factori sunt conectați în procesul educativ. Pe de altă parte teoria cognitivă a 

orientării educației (Kreitler y Kreitler 1987; Casakin & Kreitler, 2011), semnalează că produsul 

resultant al actelor individuale depinde de dispoziția și de motivația personală. Tot De Bono scoate 

în evidență faptul că motivația și creativitatea sunt foarte importante deoarece majoritatea persoanelor 

creative își extrag creativitatea din aceeași sursă, din motivație.  

A fi motivat semnifică a căuta surse și soluții alternative când toți ceilalți se mulțumesc cu cele 

cunoscute. A fi motivat înseamnă așadar a investi timp și efort în încercarea de a fi creativ și astfel în 

mod treptat vor apărea fructele sub formă de noi idei și soluții la diverse probleme. 

Modalitățile de formare cu ajutorul tehnologiilor informaționale digitale, impuse dealtfel de 

vremurile prezente, conduc la noi abordări în procesul de predare-învățare, accentuîndu-se o 

implicare activă a elevilor în procesele de construcție a cunoașterii. În consecință se poate propune 

un spațiu virtual de facil acces, pentru a structura și a împărți strategiile motivării care să dezvolte 

creativitatea și inovația în timpul actului de formare.  

Poate fi propusă deci o platformă digitală care să permită atât profesorilor cât și elevilor să 

producă conținuturi pentru a putea fi împărțite strategii care au promovat favorabil dezvoltarea 

creativității. Poate fi un spațiu educativ unde să se genereze informație care să permită profesprilor 

să cunoască așteptările elevilor lor și a adapta astfel paradigmele educative. Strategia poate include 

elemente precum: cunoaștere structurată modular și digital care să permită o distribuire flexibilă, 

accesibilitate directă prin linck-uri la motoarele de căutare, deschidere și transparență atât către elevi 

cât și către persoane din exteriorul procesului didactic,etc. Se poate crea așadar cunoaștere prin 

colaborare deschisă plecând de la experiențele elevilor și astfel se poate încuraja în mod direct spiritul 

creativ și implicit inovația. De asemeni poate fi un instrument de reflecție asupra proceselor moderne 

de învățare.  

Pe platformă elevii pot adăuga subiecte de interes și implicit atractive pentru ei. Se pot posta 

proiecte abordate înr-o clasă pentru a putea fi aplicate și în alte clase de elevi. Oricine își poate evalua 

în mod anonim experiența formativă și poate adăuga sugestii sau comentarii referitoare la subiectele 

abordate.  

Profesorii și elevii vor putea adăuga conexiuni de date care să îmbogățească experiența 

formativă coevolutivă și secvențial reversibilă. Astfel pot fi structurate elementele vizibile de 

motivare și pot fi eficientizate la nivel de grup. 

Incidența motivației ca detonant pentru procesul creativ și implicit de inovare, constituie o arie 

care nu a fost explorată în profunzime. A dezvolta investigații despre această tematică va permite 

specialiștilor și formatorilor în management educațional sa reflecționeze asupra proceselor de 

predare-învățare și a modurilor în care elevii motivați pot produce rezultate din ce în ce mai bune.  
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Nu doar a situa pe elevi în centrul procesului educational, ci și a cunoaște opiniile lor și a pune 

în evidență experiențele acestora pot schimba împreună paradigma modelului formativ cristalizat în 

ultimii ani.  

Având în vedere schimbările majore în procesul de educație din acest an, cauzate de factorul 

pandemic, se poate profita de actualele contexte digitale ca spații pentru a promova strategii eficiente 

între profesori, dar și ca oportunități reale de a îmbunătăți procesele formative. Accesul din ce în ce 

mai facil la tehnologii digitale și dispozitive de comunicare precum: telefoane, tablete, paltforme 

online, etc. constituie un avantaj semnificativ pentru implementarea unei propuneri ca cea relevată 

anterior. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII PRIN ACTIVITĂȚI EDUCATIVE 

REALIZATE ONLINE 

Popa Daniela,      

Liceul Tehnologic Ion I.C. Brătianu, Timișoara, Timiș 

Profesorii și școala devin, pentru copil, facilitatori direcți ai mijloacelor de existență și învățare 

în siguranță în mediul virtual.  

Acești factori ai procesului de învățământ trebuie să găsească soluții la problemele de expunere 

online a copiilor în fața informației virtuale. Profesorul va căuta aprofundarea căilor de comunicare cu 

părinții și instituția școlară, pentru o clasă virtuală eficientă, care să le ofere copiilor încredere în 

propriile competențe și acțiuni de învățare. Și, nu în ultimul rând, soluțiile găsite vor viza învățarea 

continuă și implicarea elevilor în propria învățare. În completarea acestora, a continua să înveți este o 

componentă a experienței pe care elevii o vor descoperi prin participarea la activități educative online, 

cu implicare în promovarea propriei imaginii și a imaginii școlii. 

Ghidarea copiilor către un mediu virtual sigur, în care ei să se poată desfășura autonom, 

independent, prin descoperire și analiză a ceea ce au învățat, creat și aplicat, autoevaluându-se în 

același timp, revine în sarcina școlii, în beneficiul capitalului de imagine propriu.  

Activitățile educative online pe care profesorul le propune în acest sens vor pleca de la nevoile 

elevilor, ale școlii și ale comunității locale și se vor baza pe folosirea metodelor participative, centrate 

pe elev, pentru interactivitatea învățării de orice tip: interactivitatea copilului cu informația virtuală, 

colaborarea copilului cu ceilalți pentru aplicarea conținuturilor și găsirea de soluții pentru rezolvarea 

unei probleme, interacțiunea copilului cu pericolele expunerii online, reacția de răspuns a copilului, 

feed-back-ul imediat la ceea ce a învățat și știe să aplice datorită folosirii instrumentelor digitale. 

Părinții elevilor, deja implicați în evoluția virtuală a copiilor lor, vor continua să fie partenerul 

principal al profesorului și al școlii în organizarea activităților într-un mediu virtual sănătos propice 

învățării și manifestării competențelor dobândite de copii: reușitele elevilor în proiecte și activități 

extracurriculare virtuale, crearea stării de bine - atât de necesară unui copil pentru a evolua încrezător 

în sine în mediul online - celebrează virtuțile școlii în implicarea elevilor ei în activități educative. 

Proiectele educative și multidisciplinare propuse de școală își propun implicarea elevilor și a 

profesorilor în acțiuni menite să ajute elevii cu probleme de natură personală sau familială să lupte 

împotriva factorilor care îi conduc înspre absenteismul și abandonul școlar și încearcă să evidențieze 

impactul avut de aceste acțiuni în educația elevilor. În plus, acest tip de proiecte oferă oportunitatea 

de a putea fi originali în procesul educativ, aspect care aduce satisfacții neașteptate pentru vizibilitatea 

școlii în comunitate. 

Demersul online al dascălilor este oglinda realizărilor elevilor, pentru ei înșiși și pentru școală, 

a entuziasmului acestora în fața acțiunilor de educație și autoeducație. Vom prezenta în cele ce 

urmează o activitate-exemplu, izvorâtă din acest entuziasm împărtășit. 

Activitatea Vorba dulce, s-a desfășurat în lumină multinațională, în mediul virtual al instituției 

noastre școlare, și a constat în crearea și transmiterea de mesaje specifice sărbătorilor, în colaborare, 

în diferitele nuanțe și culori ale limbilor franceză, engleză și germană. Sub formă de concurs, cu 

upgrade - față de anii trecuți - prin implicarea platformelor informatice online. Beneficiarii proiectului 

au fost elevii liceului și elevii participanți din țară, profesorii coordonatori, comunitatea locală, 

părinții elevilor și, nu în cele din urmă, imaginea școlii. Scopul activității a fost pregătirea 

adolescenților pentru colaborarea eficientă în organizarea acțiunilor de voluntariat la nivel de școală, 

național și internațional, cu obiective precum: aplicarea cunoștințelor de limbi străine însușite de elevi 

în cadrul orelor de limbi moderne; înscrierea acțiunilor de voluntariat ale elevilor într-un cadrul 
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valorizant al școli. În etapa finală, produsele colectate se vor distribui familiilor elevilor din medii 

defavorizate, identificați de către elevii propunători prin discuții online cu aceștia. 

Această activitate educativă online a pus elevii în fața propriei maturități, a capacității de 

adaptare, a autonomiei și voinței de autoevaluare, a muncii în parteneriat cu instituția școlii, în 

beneficiul imaginii tuturor celor implicați. 

Ce am învățat din ea? Grație platformelor online, elevii s-au autoevaluat, s-au comparat cu 

colegii, au descoperit diferențele de mediu de viață și dezvoltare ale fiecăruia, au învățat că fiecare 

poate fi valorizat în orice context. Pentru profesorul coordonator, experiența a fost echivalentă cu a 

elevilor: creativitate, învățare, autoevaluare a mijlocului didactic virtual și a demersului pedagogic 

online. Componenta socială a Internetului este cel mai des menționată de către copii și adolescenți în 

legătură cu nevoile lor de comunicare permanentă, de conectare cu persoane care împărtășesc aceleași 

experiențe, interese, pasiuni sau curiozități. Școala poate deveni o ramură a acestei definiții. 

Iar atunci când aceste activități se produc într-un cadru non-formal coordonat de școală, 

imaginea care se proiectează asupra acesteia nu poate fi decât una pozitivă, încurajată de elevi, părinți, 

comunitatea locală. 
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Ed. Popa Elena Crina,     

Gr. cu p. p. nr. 13 Focșani, Vrancea 

Datorită situației actuale, în contextual pandemiei de COVID 19, intreaga activitate instructive-

educativă cât și cea extracurriculară, a trecut în sistemul on-line. Astfel, nu au mai fost posibile decât 

întâlnirile prin ZOOM sau GOOGLE MEET, orice fel de curs, instruire, ședință, grad didactic și cerc 

pedagogic, realizându-se la distanță. În acest fel, a devenit destul de dificilă promovarea imaginii unei 

unități de învățământ. 

Avantajul tehnologizării intervine însă în acest demers. Așadar, unitatea noastră a interacționat 

cu publicul și a facut cunoscută oferta educațională pe pagina de facebook https://ro-

ro.facebook.com/Gr%C4%83dini%C5%A3a-cu-program-prelungit-nr-13-Foc%C5%9Fani-

1649744868625786/  și a răspuns tuturor întrebărilor adresate aici de cei interesați.  

De asemenea, grupurile inchise ale fiecărei grupe de preșcolari, atât de pe FACEBOOK, cât și 

de pe WHATSAPP și GOOGLE CLASSROOM au contribuit la interacțiunea zilnică cu părinții și 

preșcolarii, contribuind astfel la promovarea seriozității, competenței și interersului cadrelor didactice 

din unitatea noastră și implicit la promovarea imaginii grădiniței noastre. 

S-au folosit si creat resurse educationale on-line, utilizand diferite aplicatii si platforme

educationale: Wordwall.net, Jigsawpuzzle, Twinkl.ro, Learningapps.org, Youtube.com, 

ajutoruleducatorului.ro 

Prescolarii au beneficiat de mai mult timp petrecut cu parintii, au acumulat noi informatii in 

domeniu IT, invatand sa utilizeze un instrument digital in scop educativ, au avut posibilitatea sa invete 

lucruri noi despre natura, experimentand alaturi de parinti si indrumati de cadrul didactic.  

Parintii au beneficiat de faptul ca au putut observa nivelul educativ al propriului copil, au putut 

observa felul in care micutul lor se raporteaza la actul instructiv-educativ, nivelul de implicare al 

acestuia in actul instructiv-educativ, au beneficiat de feed-back in timp real atat de la copil, cat si de 

la cadrul didactic, au invatat ca tehnologia poate oferi o noua forma de educatie dirijata pentru 

prescolar.   

Din perspectiva cadrului didactic noua structura de desfasurare a orelor a oferit oportunitati în 

a invata utilizarea unor noi platforme de invatare online, crearea de jocuri didactice educative si 

puzzle-uri on-line. 

Nu în ultimul rând, participarea la diverse parteneriate și proiecte educaționale, prin participare 

on-line, a atras atât promovarea imaginii unității de învățământ cât și a unui stil serios, modern, 

innovator și nu în ultimul rând atractiv, de desfașurare a activităților. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 

LA DISCIPLINA MATEMATICĂ 

REALIZATE ÎN ONLINE PENTRU PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

Prof. Popa Elena,      

Liceul Tehnologic Baia de Fier, Gorj 

Educaţia prin activităţile educative urmăreşte identificarea şi cultivarea corespondenţei optime 

dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă civilizat, precum şi stimularea 

comportamentului creativ în diferite domenii.  

Activităţile educative se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de 

afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual.  

Din cauza pandemiei instituțiile de învățământ au fost nevoite să își transfere activitatea 

exclusiv online. Trecerea de la lecțiile de matematică predate în școli la cele bazate exclusiv pe 

videoconferințe a adus cu sine multe provocări atât pentru profesori, deoarece aceștia au trebuit să 

facă un efort și mai mare pentru a capta atenția elevilor, cât și pentru elevi deoarece atenția lor a fost 

mult mai mică fiind acasă. Un lucru e cert: pentru ca educația online să funcționeze și să fie eficientă 

e nevoie de noi metode de a preda.  

Întrebarea pe care probabil fiecare profesor de matematică și-o pune acum este următoarea: 

Cum să fac ca lecțiile online să fie mai atractive și să stârnească interesul elevilor cărora le predau 

pentru ca aceștia să rețină informațiile prezentate?  

Deoarece timpul este crucial în predarea online e nevoie ca lecțiile să fie structurate într-un mod 

diferit față de cele din clasă. Acestea trebuie să fie mai scurte, însemnând maxim 20 de minute în care 

să prezinți informațiile noi legate de subiectul predat, iar timpul rămas ar trebui dedicat activităților 

care să-i ajute pe elevi să asimileze mai ușor informațiile prezentate anterior. Cu cât vei adăuga mai 

multe activități pe parcursul fiecărei lecții predate, cu cât timpul va zbura mai repede pentru elevii 

tăi.  

Pentru a crea un mediu de învățare cât mai aproape de o clasă reală, avem nevoie de trei tipuri 

de resurse: 

1. O platformă de interacțiune în timp real, cu video și text, cu elevii. Noi utilizăm Zoom.

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. Noi utilizăm Adervio. 

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. 

Elevii clasei a VIII-a ai Liceului Tehnologic Baia de Fier au participat online la  proiectul 

educațional Aplicarea principiilor geometrice. Activitățile proiectului au fost  bazate pe principiile 

geometriei, principii care sunt un cadru optim pentru dezvoltarea capacităţii şi pentru cultivarea 

creativităţii, în special pentru dezvoltarea creativităţii gândirii. Principiile geometriei pot fi aplicate 

cu succes în organizarea activităţilor extracurriculare şi cu caracter ştiinţific. Un rol important în 

organizarea cursului la geometrie îl joacă teorema lui Pitagora.  

Activitate: Teorema lui Pitagora are aproximativ 400 de demonstraţii. Această teoremă a fost 

aplicată de egipteni cu cel puțin 1000 de ani până la Pitagora. Cu elevii au organizate următoarele 

acțiuni:  
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― compararea diferitelor demonstrații ale Teoremei lui Pitagora; 

― efectuarea anumitor măsurări pe teren, construirea unui triunghi dreptunghic cu ajutorul unei 

sfoare, precum procedau vechii constructori egipteni. 

Acest exemplu demonstrează elevilor că geometria și în general, matematica sunt legate de 

practica cotidiană a oamenilor, că matematica ajută la rezolvarea multor probleme practice. Astfel de 

activităţi asigură condiţiile unei bune conexiuni inverse, oferă cadrul unei învăţări active, stimulează 

interesul elevilor în pregătire, le formează abilităţi pentru rezolvarea de probleme, elimină ,,paşii” 

neesenţiali şi încercările ineficiente.  

Activităţile extracurriculare deţin un rol important în viaţa elevului, oferindu-i un alt mod de 

dobândire a informaţiilor. 
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Prof. consilier școlar Elena-Kassandra Popa 

CMBRAE - Școala Gimnazială „I. G. Duca” București 

Evoluția societății moderne tinde către o societate informatizată, bazată pe cunoaștere și 

strategie. Noțiunea de imagine publică a devenit un punct nevralgic, dat fiind fluxului permanent de 

date despre mediu care permite redefinirea imediată a opiniilor despre produsele care ne sunt 

prezentate zilnic. În acest fel, semnificația unei imagini suferă mutații continue, care o determină să 

ia diferite forme în ochii privitorului. Așa se face că o imagine pozitiv cotată, poate ajunge una extrem 

de criticată în doar 10’ de navigat online! 

La o privire superficială asupra termenului „imagine”, ar exista tendința să-l reducem la un 

aspect exterior, la ceea ce se propagă în afară, la o semnificație „vizuală”. În realitate, aceasta este un 

amalgam de date interne și externe, de-o potrivă, care doar împreună dau sens și înțeles conceptului. 

Cosmovici A. (2005), definește imaginea ca unitate de bază a gândirii cu cea mai mare încărcătură 

informațională. Asta presupune faptul că imaginea este asemenea unui tablou: e nevoie de timp pentru 

a putea îmbina elementele sale într-un mod armonios, astfel încât să capete sens împreună. Într-o 

societate a informației, elementele imaginii sunt în permanență sub riscul de a fi restructurate sau 

înlocuite. Se impune, deci, o atenție sporită acordată acesteia.  

Școala, ca oricare alt produs socio-cultural, este supusă și ea evaluărilor de natură calitativă. 

Fiind o organizație ce garantează pentru formarea și dezvoltarea unei game variate de competențe 

educaționale, așteptările sunt la un nivel înalt, iar interesul pentru modul în care „se prezintă” este la 

un nivel și mai înalt.  

Imaginea unei școli vorbește despre capacitatea ei de a instrui minți. Fiecare poveste, premiu, 

concurs, activitate, profesor, elev, este un element al tabloului, care servește ca instrument de selecție. 

Asemenea personalității ființei umane, școala are propria ei personalitate care atrage conținuturi 

similare. Rolul lor este de amplificare a componentelor imaginii cu scopul păstrării etichetei dorite. 

Activitățile cu caracter educativ, sub orice formă, oglindesc obiectivul primar al organizației 

școlare: instruirea minții. Proiectarea acestora în spațiul online este o dovadă în plus a devotamentului 

pentru procesul instructiv-educativ în aceste vremuri deloc facile pentru buna sa desfășurare. Faptul 

că ele se derulează într-un spațiu tehnologizat, nou, provocator, la granița dintre real și virtual, printre 

echipamente de ultimă generație și cu un consum energetic imens (material, fizic, psihic și emoțional), 

subliniază caracterul insistent și necesar al educației.  

Adepții curentului „blended learning”, văd activitățile educative din online ca o declarație a 

loialității față de valorile primare ale educației. Ele sunt un strigăt că indiferent de orice, instruirea 

trebuie să meargă mai departe, în ciuda tuturor neajunsurilor și barierelor pe care le întâmpină.  

Școlile care au reușit să se reinventeze la propriu, prin intermediul profesorilor și elevilor, sunt 

cele care nu și-au uitat menirea.  
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Proiectarea activităților online, pe diferite platforme sau chiar offline, dar totuși la distanță, 

alegând să distribuie materiale de studiu în diferite locații (în zonele rurale, unde accesul la internet 

nu există), va rămâne veșnic o dovadă de potență educațională.  

Toate aceste acțiuni sunt elemente ale tabloului ce alcătuiesc imaginea unei școli care promite 

să nu se oprească din a instrui minți tinere, oricând, oricum și oriunde. Un tablou pe care atunci când 

îl privești, parcă poți auzi „Vivat academia! Vivant professores!”. 

Bibliografie: 

1. Băban A., (2009). Consiliere educațională. Ghid metodologic pentru orele de dirigenție și

consiliere. Cluj: Asociația de științe cognitive din România. 

2. Cosmovici, A., (2005), Psihologie generală, Iași: Polirom.

3. Cristea. C.G., (2008), Pedagogie generală, București: Didactica și Pedagogica.
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Școala Gimnazială ”Avram Iancu” din Turda,    

gazdă a evenimentului marca Romanian Science Festival 

Profesor geografie POPA ELISABETA LIANA    

Școala Gimnazială „Avram Iancu”, Turda, jud. Cluj 

Sub egida ”Invită un mentor RSF la clasa ta on-line”, la Școala Gimnazială ”Avram Iancu” 

din Turda s-a desfășurat Romanian Science Festival, o inițiativă care promovează studiul științelor 

în școlile din România. 

În cadrul acestui festival științific 2 4 de mentori organizează Webinarii RSFLive în fiecare 

marți și joi. Prin inițiativa “Invită un mentor RSF la clasa ta online” se susțin activități la clase din 

toate colțurile României. 

La activitatea desfasurată în 3.11.2020, la Școala Gimnazială ”Avram Iancu” au participat elevi 

din clasele a V-a B, a VI-a B și a VIII-a A, coordonați de doamnele Rișcău Olga, profesor de fizică 

și Popa Elisabeta, profesor de geografie, spațiul de dezbatere fiind Platforma Microsoft Teams pe 

care se desfășoară activitatea on-line. 

Invitatul special a fost Alexandra Bonta, masterandă în Astrofizică, la Universitatea 

Manchester, Marea Britanie, unde studiază astronomia și inteligența artificială. A explicat si prezentat 

elevilor ce obiecte ceresti sunt in spatiu, cum putem observa cerul, ce este inteligenta artificială si 

rolul acesteia in astronomie. 

În contextul desfășurării cursurilor fata in fata, dar si hibrid, am avut șansa de a pune în contact 

direct, elevii noștrii, cu un specialist în acest domeniu, iar pe parcursul orei am dorit ca elevii să 

întâlnească un pasionat de domeniul științific, să inspire și motiveze elevii spre științe, pentru a afla 

informații pe care nu le găsesc în programa școlară, a le lărgi orizontul științific. “Nu există copil fără 

pasiuni, ci doar încă nedescoperite, iar misiunea nostră de profesor e să  îl ajutăm să își găsească 

drumul” spunea Dl. Prof Bădescu Ovidiu într-o postare după vizita  unui mentor RSF la clasă. 

Elevii au adresat întrebări mentorului legate de: modalitatea de formare a Universului, găurilor 

negre, modalitatea de formare a planetelor gazoase, densitatea materiei în spțiu, rolul inteligenței 

artificiale în cercetarea spațiului și a planetelor din Sistemul Solar, dacă vom călătorii în spațiu, elevii 

fiind conduși într-o adevărată expediție în spațiu și timp. 

Această inițiativă a reprezentat o reală sursă de motivare, informare și inspirație pentru 

elevii școlii noastre, aceștia având oportunitatea de a discuta pe teme științifice cu cercetători tineri 

de prestigiu, care sunt adevarate modele de urmat. Suntem bucuroși pentru că am fost acceptați să 

fim parte din acest proiect, la care participă profesori din toate colțurile țării, participanți la acest 

festival științific de prestigiu. 
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ȘCOALA ȘI PROVOCAREA ON-LINE 

prof. Popa Gabriel Liviu   

Liceul Tehnologic Topraisar 

Scopul învățământului este acela de a oferi societății personalități. Când vorbim despre 

personalități ne referim la acea persoană cu aptitudini și însușiri deosebite, cu autoritate și prestigiu, 

care aduce o contribuție valoroasă în domeniul social-politic, cultural-științific etc.1 

Prin termenul școală utilizat, avem in vedere sistemul de învățământ. Acesta este componenta 

principală a sistemului instituțional al educației, cuprinzând instituții specifice, care realizează 

scopurile învățământului, printr-un management axat pe coordonarea influențelor pedagogice formale 

și nonformale.2 

Procesul de învățământ are următoarele funcții: 

• culturală;

• socială;

• economică;

• umană.3

De asemenea, subliniez și importanța caracterului formativ al învățământului, ce are in vedere 

latura morală, etică a societății, precum și caracterul informativ, care se referă la pregătirea pentru 

diferite domenii ale indivizilor. 

Astfel, în contextul pandemiei provocată de coronavirus, învățământul a fost nevoit să se 

adapteze. Ca urmare a acestui fapt, precum o multitudine de activități umane, inclusiv școala a trecut  

mediul on-line. În fața acestei provocări cei mai mulți profesori, printre care se numără și cel care 

scrie aceste rănduri, au descoperit metode prin care să păstreze activ interesul elevilor pentru studiu, 

pentru dialog, în timp ce alții s-au simțit depășiți de nevoia de adaptare imediată.  

În cele ce urmează voi enumera căteva aplicații utilizate pentru a menține atenția copiilor asupra 

informațiilor prezentate în cadrul orei, acestea toate fiind folosite pe platforma Google classroom:  

•worldwall;

• learningapps;

• I’m a puzzle.

O altă provocare prezentă este și existența / inexistența dispozitivelor elevilor pentru conectarea 

la platformele on-line. Aici intervine situația financiară a familiilor din țara noastră, care a dus la 

faptul că mai mulți elevi nu au putut lua parte la lecțiile on-line. 

În concluzie, puterea de adaptabilitate a umanității,  în general și a învățământului , în particular, 

a fost încercată, eficacitatea unui sistem observându-se din rezultatul final al diferitelor situații 

sociale. 

1 Dicșionar explicativ al limbii române - 2009 
2 E. Joița, ,, Problema sistemului instituțional și a procesului de învățământ “  în  ,, Pedagogie și elemente de psihologie 
școlară ”, Editura Arves, p. 77 
3 Ibidem 
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IMAGINEA ȘCOLII NOASTRE 

Prof. Gheorghe Popa   

Școala Gimnazială ,,Gheorghe Bantaș” Itești 

Școala Gimnazială ,,Gheorghe Bantaș” Itești este situată vis-a-vis de primăria Itesti, care se 

găsește într-o zonă rurală, într-un loc în care curățenia și frumusețea este la ea acasă, într-un sat cu 

un peisaj natural și cu o ospitalitate aparte a oamenilor, înconjurată de copaci fructiferi și spaţii de 

levănțică.  

Şcoala face parte din traiul fiecăruia şi a tuturor, din existenţa oamenilor şi din evoluţia 

societăţii. Şcoala are nenumărate nepotriviri produse în genere de trecerea timpului și este oglinda 

lumii imediate, fin seismograf al schimbărilor. Se compune din variaţii şi invariante, este fluidă şi 

fixă, pentru că elevii se formează, şi, crescând, parcurg întreg sistemul educativ de la grădiniţă la 

universitate, iar profesorii şi şcoala rămân ... ca în proverbul cu apa şi pietrele... 

Şcoala are două fețe care se potrivesc rareori, cel din interior - aşa cum o văd cadrele didactice 

şi elevii, cel din exterior - aşa cum o percep părinţii, privitorii. O realitate cu forme simultane, 

particulă şi aer sau o formă fără fond. 

Școala Gimnazială ,,Gheorghe Bantaș” Itești este o construcție veche, cu coloare lungi și drepte, 

săli cu mese și scaune. Dar școala noastră este ceva mai mult decât o construcție, este un spațiu viu, 

atractiv care rămâne mereu în inimile elevilor. Sufletul școlii sunt elevii și profesorii, necunoscute 

într-o ecuație al cărui rezultat îl reprezintă formarea. 

Elevul vine la școala pentru a învăța, iar profesorul îl ajută să știe și să fie. Ea este motivul de 

întâlnire dintre dascălii care luminează un domeniu și încercă să formeze copiii. O dată cu trecerea 

timpului fiecare elev va povesti cu nostalgie și admirație despre școala care l-a fascinat și l-a 

maturizat, așa cum povestește Marin Sorescu cu nostalgie și admirație în cap. 7 al operei ,,Viața ca o 

pradă” despre profesorul de istorie. 

În ziua de azi, școlile trebuie să atragă elevii să le stimuleze creativitate, căci creativitatea există 

și în toate domeniile științifice, nu doar în artă. Fiecare domeniu este o artă în complexitatea lui și îți 

permite dezvoltarea creativității prin intermediul său. 

De-a lungul anilor atât cadrele didactice cât și elevii au promovat școala prin dezvoltarea și 

participarea la diferite concursuri, olimpiade, competiții sportive la nivel local, judeţean, naţional; 

profesorii s-au implicat în educarea elevilor, în consilierea lor și îndrumarea lor privind orientarea 

şcolară şi profesională. 

Aceasta este școala mea, pe care o respect și o iubesc! 
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Promovarea imaginii școlii în online 

Prof. Popa Ion 

Colegiul Național “Decebal” Deva 

Moto: ,,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) 

Activitățile online pentru promovarea școlii sunt foarte importante pentru părinți și elevi în 

această perioadă de pandemie. Studiile de specialitate susțin că acesta ajută elevii la formarea unei 

atitudini pozitive față de învățare, aceștia au performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități 

practice diversificate, dar și strategii adecvate de rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, 

activitățile de promovare online acționează și asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este 

mult mai ridicat. 

Cum ne organizăm clasele? 

Mai multe școli au organizat deja „cancelarii online” – ședințe de coordonare cu 

profesorii,părinții și elevii pe platforme precum Skype, Google Meet, Whatsapp sau Facebook 

Messenger. Acesta e primul pas pentru a stabili calendarul online și modul cum veți comunica cu 

părinții și elevii. 

Cel mai popular instrument de colaborare online cu aplicații care acoperă toate nevoile de 

comunicare și colaborare online este Google. 

Pentru ciclurile gimnazial sau liceal: 

E importantă coordonarea între diriginți și ceilalți profesori, cu sprijinul direcțiunii. În ședințe 

online, puteți planifica activitățile pentru promovarea școlii care pot fi susținute online în perioada 

următoare. 

Cea mai eficientă metodă pentru a avea o planificare care să sincronizeze activitățile profesorilor 

dintr-o școală și pentru a evita numeroasele grupuri de comunicare, ar fi centralizarea orarului școlii 

online într-un folder, pe Google Drive. La final de săptămână, calendarul fiecărei persoane poate fi 

înnoit de către părinte pentru săptămâna următoare, cu instrucțiunile de conectare pentru lecțiile online, 

completate de către profesorii care își planifică lecțiile online. Calendarul poate fi ținut într-un 

document Word, pe Google Drive, în folderul corespunzător clasei. 

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. 

Dacă nu sunteți atât de familiarizați cu instrumentele online, școala nu are cont G Suite for 

Education și vreți să țineți orele cu ei, minimul necesar este să vă planificați lecția, să aveți pregătit 

materialul de prezentare digital și să folosiți o platformă de interacțiune în timp real, urmând ca pentru 
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teme și lucru individual să găsiți o alternativă în afara instrumentelor de colaborare online (activitate 

bazată pe proiect, lucru individual verificat în următoarea lecție online etc.). 

Foarte importante pentru promovarea imaginii sunt activităţile extraşcolare ce au ca obiectiv 

orientarea şcolară şi profesională. Consilierea pentru alegerea carierei trebuie sa fie un proces 

continuu, desfăşurat cu metode şi tehnici adecvate. Vizitele la expoziţii, întreprinderi şi instituţii, 

vizionările de filme, casete video, vizitarea de licee  cu ocazia Zilei Portilor Deschise sunt bune 

prilejuri de formare la elevi a competenţelor necesare unei bune orientări şcolare şi profesionale. 

Alegerea şcolii ca o instituţie socială cu funcţii multiple, aptă să răspundă eficient nevoilor 

psihologice şi sociale ale elevului, să asigure cadrul optim pentru starea sa de bine, pentru 

diminuarea si prevenirea tulburărilor de adaptare specifice vârstei, pentru formarea unor cetăţeni 

responsabili, este  vitală.  Educaţia  non-formală contribuie la  formarea şi dezvoltarea complexă 

a personalităţii elevului în plan moral, intelectual, estetic, civic şi fizic prin atingerea tuturor 

dimensiunilor educaţiei al cărei scop ultim este pregătirea pentru viaţă a elevului. 

În concluzie este foarte importantă alegerea unei strategii de marketing pentru promovarea 

imaginii școlii si în mediul online, având în vedere situația actuală din pandemie. 

Bibliografie: 

Baban, Adriana, Consiliere educaţională, Cluj - Napoca , 2001 

Cristea, Gabriela, Pedagogie generală, Ed.  Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2002 

Kulcsar, Tiberiu, Factorii   psihologici ai reuşitei   şcolare, Ed.   Didactică   şi Pedagogică, 

Bucureşti, 1987 

Stoica Marin, Pedagogie şi psihologie, Ed. Gheorghe Alexandru, 2001 
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IMAGINEA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN MEDIUL ONLINE 

Prof. înv. preșc. POPA LOREDANA 

Școala Gimnazială ,,Dimitrie Grecescu” Drobeta Turnu Severin 

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

factorii educaţionali din comunitate. 

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.  

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.  

Imaginea unității de învățământ 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 presupune muncă sistematică de comunicare şi de calitate. 

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

programul educaţional la nevoile în schimbare ale elevilor.  

Promovarea unei unități școlare se poate face prin relaţii publice, tipărituri de promovare 

(broşură, cărticică, pliant, etc.) şi reclamă. Relaţiile publice sunt o modalitate prin care şcoala 

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 școala își informează publicul țintă intern sau extern asupra 

obiectivelor, misiunii, activităților educative și intereselor sale. 

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.  

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. 

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 întreg personalul angajat. 

Pe pagina web a unității școlare se pot găsi o serie de experienţe interactive online, care 

să prezinte calitatea serviciilor educaționale. 

Turul virtual este o metodă de promovare eficientă pentru orice instituție de învățământ care 

dorește să evidențieze calitatea educației oferite. Această experiență virtuală ajută părinții și elevii să 

vizualizeze infrastructura și facilitățile instituțiilor, pentru a lua decizia potrivită. 

Spre deosebire de prezentările vizuale clasice, turul virtual reprezintă o metodă de marketing  

educațional inteligentă, ce atrage mai mulți vizitatori în mediul online. 

Turul virtual reprezintă echivalentul unei vizite reale, ce oferă posibilitatea vizitatorilor să aibă 

o imagine completă asupra instituției de care sunt interesați.

Pe lângă prestigiul fiecărei instituții educaționale, turul virtual poate atrage un număr mare de 

potențiali beneficiari, ce se pot transforma ulterior în elevi înscriși. 

Școala care beneficiază de o prezentare interactivă în imagini 3 D poate fi vizitată oricând, de 

către oricine. 
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Ziua ,,Porților Deschise” realizată în varianta digitală, oferă celor interesați posibilitatea, 

indiferent unde s-ar afla, să poată accesa online și să se plimbe virtual, prin interiorul unității de 

învățământ, ca și cum ar fi în realitate acolo. 

Promovarea imaginii unității de învățământ cuprinde toate formele de comunicare şi activităţile 

pe care şcoala le poate desfăşura, pentru a atrage grupurile-ţintă, prin educaţia oferită.  

În anul şcolar curent, activitățile educative au fost bazate pe utilizarea diverselor surse digitale, 

accesibile tuturor factorilor educaționali, interesați de implicarea în progresul educabililor, iar 

promovarea imaginii școlii/grădiniței s-a realizat prin diverse modalități: transmiterea în spaţiul 

virtual a informaţiilor şi fotografiilor privind baza materială şi programele de dezvoltare, oferta 

educaţională, activităţi online derulate, rezultatele elevilor/preșcolarilor.   

Bibliografie: 

- Cerchez, N - Mateescu, E.; ,,Elemente de management școlar’’, Editura Spiru Haret, Iași;

1994. 3. - Jinga, Ioan - ,,Managementul învățământului’’, Editura Aldin, București; 2001. 

- Negrilă Iulian, Marketing educațional, http://www.scritube.com
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PROMOVAREA IMAGINII GRĂDINIȚEI 

PRIN ACTIVITĂȚILE EDUCATIVE DESFĂȘURATE ONLINE 

Prof. înv. preșc. Popa Maria Florica 

Grădinița P. P. Chișineu-Criș 

„Cei care educă copiii sunt demni de mai multă onoare decât cei care le dau viață; de 

aceea pe lângă viață, dăruiți copiilor și arta de a trai bine, educându-i.” Aristotel 

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. 

Educația este un proces de lungă durată împărțit între părinți și profesori, al cărui obiectiv este 

formarea integrală a copiilor. 

Familia oferă copilului un mediu afectiv, social şi cultural. Mediul familial, sub aspect afectiv, 

este o şcoală a sentimentelor deoarece copilul trăieşte în familia sa o gamă variată de relaţii 

interindividuale, copiindu-le prin joc în propria conduită. Cu triplă funcţie, reglatoare, socializatoare 

şi individualizatoare, familia contribuie în mare măsură la definirea personalităţii şi conturarea 

individualităţii fiecărui copil. 

Copilul nu este un adult în miniatură, ci el este o persoană într-un moment al dezvoltării sale, 

deosebit de receptiv la influenţele pozitive sau negative. 

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 și 

numerele. De asemenea, acest mediu este perfect pentru a învăța conceptul de relaționare și pentru o 

primă integrare in sistemul de învățământ. 

Aflându-ne în acestă situație de pandemie și actul educațional se desfășoară online asincron, 

mai mult ca orcând colaborarea grădiniță familie este foarte importantă. Practic noi cadrele diadactice 

din învățămăntul preșcolar transmitem părinților activitățile planificate, pentru ca aceștia să le 

desfășoare cu copiii. Părinţii sunt parteneri activi în desfăşurarea activităților educative propuse de 

cadrul didactic pentru o anumită perioadă de timp. 

Promovarea imaginii unităţii noastre şcolare reprezintă o prioritate pentru o bună colaborare 

între cei trei parteneri educaţionali: grădiniță-preșcolari-părinţi. 

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. 

Este foarte important ca informațiile furnizate să fie clare, să reflecte deschidere și totodată să 

genereze siguranță și încredere.  

Activitățile educative realizate online au o deosebită importanță pentru promovarea imaginii 

grădiniței. Astfel că am  întocmit o planificare riguroasă respectând planul de învățământ și 

metodologia de aplicare a acestuia și mai ales precizările transmise de doamna inspector școlar pentru 

educație timpurie. Activitățile propuse în această perioadă au fost legate de anotimpurile „Toamna” 

și „Iarna” și de surprizele lor, de activitatea oamenilor, de evenimentele religioase sau patriotice din 

această perioadă. Am avut în vedere ca prin activitățile propuse peșcolarii să cunoască obiceiuri și 

tradiții ale poporului român, să cunoască simbolurile și numele țării noastre. 

Am  folosit metode interactive de predare, consolidare și evaluare a cunoștințelor, am pus la 

dipoziția părinților material didactic online pentru desfășurarea activităților. Am propus spre 

desfășurare activități care să se poată realiza cu material găsit prin cămara părinților sau cu jucăriile 
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copiilor. Am avut în vedere ca sarcinile de lucru să fie clare și precise, am dat explicații suplimentare 

atunci când a fost cazul. Am propus activități care i-au antrenat pe părinți în dialoguri cu copiii pe 

diferite teme. Am propus activități și jocuri care au implicat conversații despre comportamente „Așa 

da, așa nu!”. Am propus părinților să le citească copiilor povești și apoi să poarte o scurtă conversație 

despre cele întâmplate în poveste, să-i intrebe care este personajul preferat și să motiveze alegerea 

făcută. 

Pentru a-i determina pe părinți să participe activ la grădinița online, a fost necesar să le explic 

că este foarte important pentru copii ca în această perioadă să desfășoare activități educative online, 

să acorde un timp doar copilului, astfel contribuind la educarea copiilor . Au trebuit convinși că pot 

face acest lucru cu srijinul cadrului didactic.    

Meseria de părinte se învaţă în timp şi cu sprijinul educatoarei în perioada de pandemie au reușit 

să învețe puțin și din meseria de dascăl. Părinții  au înțeles că de buna colaborare a familiei cu 

grădiniţa depinde dezvoltarea armonioasă şi unitară a copilului și îmbunătățirea procesul de educație. 

Cu răbdare și susținere timpul petrecut acasă cât și conceptul de grădiniță online au fost o 

oportunitate de a întări relația familie-grădiniță, de care e nevoie pentru viitorul copiilor și totodată 

un prilej de a promova imaginea grădiniței. 
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PROVOCĂRILE ŞCOLII ONLINE 

Prof. înv. primar Popa Maria Liliana   

Colegiul Naţional ,,I. M. Clain” – Blaj, jud. Alba 

 Am citit undeva cuvintele unui profesor care spunea: ,,Noi, profesorii, trăim prin reuşitele 

copiilor.”, cuvinte adevărate ce vin să sublinieze faptul că reuşitele elevilor noştri sunt nu doar 

,,hrana” noastră ca dascăli, satisfacţia muncii împlinite, ci şi modul prin care şcoala din care facem 

parte, în special, şi şcoala românească, în general, îşi promovează imaginea. Fiecare profesor are, sau 

ar trebui să aibă, frământări, întrebări, căutări neîncetate de soluţii pentru reuşita elevilor, a tuturor 

elevilor, pentru găsirea celor mai bune şi mai eficiente metode şi mijloace pentru fiecare copil în 

parte. Acestea s-au accentuat şi amplificat o dată cu provocările impuse de desfăşurarea şcolii, a 

actului educaţional în online. 

Dacă mulţi dintre profesori n-au fost deloc pregătiţi pentru desfăşurarea actului educaţional 

digital şi au trebuit să facă eforturi imense pentru a face faţă acestei situaţii neprevăzute, iar alţii, chiar 

dacă aveau oarecare experienţă în folosirea mijloacelor digitale, s-au confruntat totuşi cu noi 

provocări: care sunt cele mai eficiente metode pentru captarea atenţiei elevilor în online, pentru a-i 

face să participe activ la ore, să-şi dorească cu nerăbdare întâlnirea de a doua zi, să înţeleagă ceea ce 

li se predă, să-şi formeze capacităţile prevăzute de programa şcolară, să aibă reuşite, adică 

performanţă. Foarte mulţi profesori au înţeles că e nevoie ca elevii să fie mereu surprinşi, că e nevoie 

zi de zi de lucruri şi metode noi, inedite, tocmai pentru a-i ţine în priză, pentru a alunga monotonia şi 

pentru a reuşi să-i ţină aproape.  

Am înţeles acum că faptul că elevilor noştri le-a plăcut să folosească tehnica digitală a fost un 

avantaj nesperat. Dragilor noştri elevi din era digitală nu le este atât de atractivă o lecţie ca un joc 

video. Să stea o oră întreagă şi să scrie poate deveni un adevărat calvar. Am fost nevoiţi să admitem 

realitatea că ei învaţă altfel, să înţelegem care sunt competenţele copiilor de azi şi care sunt greutăţile 

pe care ei le întâmpină. S-a constatat că elevii zilelor noastre au mai multă nevoie de exerciții practice 

pentru a învăța un concept, au mult mai multă nevoie de afectivitate, dar nu o oferă la rândul lor, 

leagă mai greu relații decât generațiile anterioare, sunt posesivi și foarte gălăgioși. 

Nu le place să scrie și vor ca totul să se întâmple rapid. Însă au atâtea calități care îi ajută să își 

formeze competențe valoroase. Sunt digitali, fără a avea studii în acest sens, au inteligență verbal-

lingvistică și spațial- vizuală, sunt mai independenți, vor să încerce lucruri noi, sunt intuitivi, rapizi 

și găsesc soluții inedite. Ca să poată învăța în ritmul lor se recomandă folosirea resurselor 

educaționale adaptate nevoilor lor. O lecție video de 9-12 minute poate fi o soluție pentru un copil 

care nu a înțeles ceva la clasă, care dorește să aprofundeze sau pur și simplu să își fixeze niște noțiuni. 

În această perioadă, mai mult ca niciodată rolul profesorului a fost să îi ajute pe  elevi să își 

regăsească motivația și pofta de a învăța. Rolul cadrului didactic a fost de a scutura plictiseala și lipsa 

de curaj care s-a cuibărit în cei mici, în spatele ecranului, și de a-și asuma că fiecare dintre noi, elevi, 

părinți, profesori, formăm acest sistem la care ne uităm, uneori, încruntat. Să înțelegem că ține de noi 

să îl facem să funcționeze. Profesorii au fost nevoiţi să găsească noi metode pentru a obţine 

cooperarea copiilor, pentru a-i ajuta să înveţe şi pe cei mai timizi, mai visători, dar şi pe cei care nu 

au stare pe scaun şi dau bătăi de cap în timpul orelor.  Au căutat să descopere cum să crească  în elevi 

motivaţia interioară, să-i ajute să ajungă la performanţă, fără a-i stimula doar prin pedeapsa notelor 

mici sau recompense premiilor sau a notelor mari. Au învăţat cum să cultive o relaţie bazată pe respect 
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şi cooperare şi nu pe frică sau presiuni care duc la rebeliune, ori chiar la refuzul de a mai participa la 

orele online. Au încercat să transforme temele pentru acasă dintr-un coşmar, o corvoadă, într-o 

provocare frumoasă pe care să o facă cu plăcere şi care să le dezvolte creativitatea şi responsabilitatea. 

Spunea cineva că noi, dascălii, trebuie să fim nişte actori. Cred că aşa e. Iar rolul meu e să-i ajut 

să înveţe. Un rol pe care l-am acceptat în momentul în care am ales să fiu dascăl şi pe care l-am 

perfecţionat în timp. Iar această perioadă în care am fost nevoiţi să schimbăm multe la noi, la actul 

educaţional, a făcut să mă reinventez ca dascăl al unei noi ere, dar acelaşi care are un singur ţel: să-

mi ajut elevii sa înveţe, să progreseze. Şi dacă acest scop este atins, nimic nu mai contează, nici 

momentele lungi de frământare, nici nopţile nedormite, nici eforturile îndelungate! 
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Prof. înv. primar Popa Mirela, 

Școala Primară Gefu, Județul Galați 

 “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) 

Conform filozofului Jean Jacques Rousseau, individul uman acumulează toate abilitățile și 

deprinderile necesare vieții, precum și modul de a conviețui de la oameni, natură sau lucruri. Avem 

acces la informația necesară integrării în societate prin explorarea realității, a naturii, a oamenilor, a 

lucrurilor. Toate acestea le putem face mai ușor dacă ne unim. 

Educația are un impact mai puternic dacă se realizează în grup deoarece elevul are acces la 

informație aici și acum, poate fi instruit și educat sub atenta supraveghere a educatorului, are acces la 

exemple de bună practică comportamentală, este stimulat permanent să gândească, să simtă, să 

trăiască, poate să își facă prieteni și să fie parte dintr-o clasă.  

Sub alt aspect, secolul XXI ne-a obligat la progres. Era cibernetică a revoluționat tehnologia și 

comunicarea indivizilor. Au apărut internetul, tehnologia modernă și aplicațiile de socializare. Omul 

secolului XXI a evoluat, învățând să exploreze spațiul și să economisească timpul, într-un mod 

virtual. 

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. 

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 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, 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 
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profesorii în vederea accesului la educație, la schimbul de resurse on-line, pentru consultare personală 

sau profesională. 

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. 

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. 

 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. 

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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Școala va mai fi la fel după online? 

Prof. Înv. Primar Popa- Paisa Cristina   

Școala Gimnazială Nr. 10, Bacău 

După 12 ani de când sunt cadru didatic, anul acesta am pașit pe colidorul școlii cu multă 

nesiguranță. Totul era la fel și totuși atât de diferit: reguli, măști, elevi cu jumatate de chip, cadre 

didactice debusolate și în deriva. Este un an școlar cu totul atipic, dar din care avem de învățat, am 

învățat să ma reinventez, să caut, să îmi întorc busola de valori în ceea ce privește actul didactic.  

Cred că este important să căutam cele mai bune metode, să îmbinăm online-ul și când ne vom 

întoarce la școală, să ne conectam cu viitorul educației, să adoptăm stiluri noi, metode interactive, să 

luăm ce este pozitiv din toată perioada aceasta, să analizăm la rece  utilul și „neutilul” din online și 

să le mulțumim copiilor și părinților că ne-au fost aliați în acest demers haotic de a transforma masa 

din bucatarie în catedra și că am reușit să ne cunoaștem mai bine elevii noștrii curajoși!  

E greu să te schimbi, dacă schimbarea nu e pregătită minuțios și, mai ales, dacă ea nu vine din 

interior. Și, cu atât mai mult dacă, impusă fiind de dispoziții și ordine ministeriale, schimbarea aceasta 

e fie imposibilă, fie un tramvai numit dorință, ca să-l parafrazăm pe Tennessee Williams. Un celebru 

dramaturg american care nu are și nu a avut, desigur, nicio treabă cu învățământul românesc, după 

cum nu au nici majoritatea ”activităților” și obligațiilor cadrelor didactice, obligații impuse prin art. 

10 al Instrucțiunii... aprobate prin OMEC 4135/21.04.2020. 

De ce nu sunt realizabile acum aceste obligații și ”activități” ale cadrelor didactice cerute de 

minister prin recentul ordin de ministru? În primul rând, pentru că nu poți deveni peste noapte 

profesor digital, după o carieră la clasa reală, cu bănci în care elevii socializează nemijlocit, 

interacționează multiplu, învață, ies în pauze, se joacă, râd, se ceartă și se împacă, se îndrăgostesc și 

visează, iau note mai bune sau mai rele, dau teze, participă la examene, dau admitere. 

Au, altfel spus, universul lor real, în care se simt bine nu numai datorită obișnuinței și 

avantajelor rutinei, ci și datorită lui, profesorului, care le dă siguranță, îi asistă, îi îndrumă, îi veghează 

și-i ocrotește. La dă încredere. Ceea ce nu se întâmplă acum, chiar dacă cu ajutorul aplicației Zoom, 

spre exemplu, profesorul și elevii ”se văd” (sau se ascund văzându-se!) și se încurajează. Pentru că e 

vorba de o altă vizibilitate, de realități, mai precis, de virtualități cu totul diferite față de cele din 

școala tradițională. E mult de discutat aici, o întreagă filosofie și o pedagogie cu totul diferită de 

pedagogia tradițională. Cu mult mai multe capcane și neclarități ce trebuie deslușite și pentru care nu 

avem încă antrenamentul necesar ca să le decriptăm cu artificiala clipire de ”camera eye”, așa cum 

am putea-o face în școala tradițională cu o subtilă observare cu ”coada ochiului”. Un ochi educațional 

format în ani, luni și zile de exersare în activități didactice formale, informale sau non-formale. 

Credem că nu este necesar să insistăm pe adevărul că profesorul din școala tradițională care s-

a familiarizat cu internetul, cu laptopul, videoproiectorul, cu power point-ul și filmul didactic (de cele 

mai multe ori ajutat de elevii lui, așa-zișii digitali nativi), nu este un profesor digital, după cum nici 

o lecție tradițională înregistrată și transmisă pe internet nu asigură prin ea însăși învățarea online.

Nicidecum. Chiar dimpotrivă! După cum nici informaticienii și IT-iști, deși foarte buni și necesari

prin ceea ce fac, nu sunt profesori digitali.
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Profesorul digital și școala online sunt sintagme încă prea puțin analizate și înțelese din 

punctul de vedere al practicii educaționale la noi. Și chiar din punctul de vedere al teoriei și al 

pedagogiei specifice acestor activități. 

Ne jucăm deocamdată, din păcate, prea mult cu sensul de suprafață al acestor sintagme, inclusiv 

la nivele înalte de decizie, introducând în regulamente, instrucțiuni și ordine de ministru sarcini și 

activități pentru care nu sunt încă pregătiți nici cei care le cer și nici cei care ar trebui să le execute. 
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COLEGIUL ECONOMIC ”DIONISIE POP MARȚIAN” ALBA IULIA      

LA SĂPTĂMÂNA EUROPEANĂ A COMPETENȚELOR PROFESIONALE 

prof. Victoria POPA,  

Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian” Alba Iulia 

În vederea sprijinirii viitorilor absolvenți, pentru a lua o decizie informată de carieră, am realizat 

proiectul ”Întâlniri între generații”. Prin acesta s-a urmărit oferirea unui cadru prietenos și non-formal 

de întâlnire dintre viitorii noștri absolvenți și profesioniști pasionați de ceea ce fac, cu o bogată 

experiență pe care sunt gata să o împărtășească celor mai tineri. 

Informația a fost diseminată prin intermediul unor sesiuni online de prezentare în colegiu, 

sesiuni susținute de specialiști invitați din domeniile de interes ale acestora, de foști absolvenți ai 

colegiului. 

Astfel, pe tot parcursul proiectului, s-a urmărit pregătirea pentru alegerea şi construirea unei 

cariere pe baza unui demers educaţional – formativ complex în care se intersectează influenţele a trei 

valori: ceea ce poate tânărul, ceea ce vrea și ceea ce solicită societatea.  

Una din diversele întâlniri cu foști absolvenți ai colegiului a fost desfășurată în 11 noiembrie 

2020, fiind mediatizată atât în țară, cât și în străinătate. 

Activitatea desfășurată a condus la creșterea gradului de informare al elevilor Colegiului 

Economic „Dionisie Pop Marțian” Alba Iulia privind dezvoltarea capacităţii de elaborare a unui plan 

de carieră realist, de către fiecare elev în parte, pentru asigurarea unui parcurs optim în viaţă. Proiectul 

a condus la conştientizarea de către elevi a capacităţii de valorizare a resurselor proprii în alegerea 

carierei.  

Cheia succesului este implicarea activă a tuturor ”actorilor” de pe scena educației în a-i ajuta 

pe tineri să își valorifice întregul potențial, să își găsească locul pe o piață a muncii care se află într-

o continuă schimbare.    

Începând cu anul 2016, la inițiativa Comisiei Europene, se organizează anual Săptămâna 

Europeană a Meseriilor. Aceasta este un eveniment anual în care organizațiile locale, regionale 

sau naționale prezintă ceea ce este mai bun din educația și formarea profesională (VET). 

Această săptămână a fost dedicată promovării învățământului profesional și tehnic, precum și 

diseminării bunelor practici în vederea formării competențelor profesionale. În perioada 9-13 

noiembrie 2020 a avut loc cea de a V – a ediție. Această ediție a fost un eveniment 100% online 

organizat de Comisia Europeană în cooperare cu Președinția germană a Consiliului Uniunii Europene. 

Tema a fost VET pentru tranziții verzi și digitale, în conformitate cu prioritățile Comisiei „Acord 

verde european” și „Europa potrivită pentru era digitală”. 

Evenimentul organizat în cadrul proiectului a fost înregistrat pe platforma europeană dedicată 

în acest scop (https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week). 

Organizarea și promovarea acestui eveniment, în contextul Săptămânii Europene a Meseriilor, 

a fost o oportunitate pentru un schimb de informații, de bune practici și pentru a face cunoscute 

realizările elevilor Colegiului Economic ”Dionisie Pop Marțian” Alba Iulia. 

Împreună cu elevii mei voi continua acest demers pentru a promova educația și formarea 

profesională prin diferite forme și căi.  

BIBLIOGRAFIE: 

https://www.colegiuleconomicdpm.ro/index.php/publicatii/interviuri, 

https://www.youtube.com/watch?v=HVM4ZEhPI14&feature=youtu.be, 

https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/events-and-activities_en 
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Învățământul la distanță - o prioritate a societății românești actuale, 

sau educația pentru toți? 

profesor Popan Mariana Cristina 

La Clasa I B 

Liceul cu Program Sportiv Baia Mare, Maramureș 

Ca modalitate alternativă sau complementară a realizării educației școlare, la nivel național, 

învățământul la distanță derivă din continuitatea educației din școală, ca factor prioritar al educației, 

pe fundalul acelorași principii educaționale, acelorași principii didactice. 

Acest tip de învățământ respectă pregătirea pentru viață, fiecare particularitate a subiectului și 

obiectului din timpul unei acțiuni educative, incluzive, programa școlară, cadrul școlar, de data 

aceasta, bine definit și creat de către managerul educațional al clasei, raportat la linia elevi-studenți-

profesori 

Educația la distanță a debutat în învățământul superior românesc, prin directa coordonare a 

cadrelor didactice universitare implicate și prin intermediul întregului suport informativ de 

specialitate tehnico-informatică. 

Dacă în urmă cu 20 de ani, acest tip de educație era o opțiune, acum, este o necessitate, ceea ce 

obligă toți partenerii educației să se adapteze la nivelul standard. 

Ca o nouă orientare, educația la distanță, prin formarea cadrelor didactice, stimulate prin 

credite, respectiv, acumulare de puncte pe parcursul activității de la catedră, de puncte, antrenează 

într-un timp accelerat factorii educaționali, respectiv, familia formată din elevii și parinții, tutorii 

acestora, societatea, prin toată masa informativă și formativă, ca evoluție uniformă, impkicit, 

utilizarea resurselor virtuale la nivel național, preluate de la nivelul international, ceea ce permite 

alinierea involuntară a țării noastre la nivelul țărilor care utilizează mai des, acest tip de sistem 

educational. 

Educația la distanță poate implica, printr-un parteneriat comun, schimb de idei, de experiențe 

între țările europene, respectiv, între țările lumii, între școlile international, mulți factori de evoluție 

socială: mass-media, administrații locale și culturale etc. 

Dincolo de teorii, am utilizat, mai ales prin intermediul educației nonformale, acest tip de 

educație, prin implicarea tuturor factorilor educaționali –școala și familia- în parteneriat comun cu 

India, Pakistan, Franța, o parte din statele implicate în realizările proiectelor educaționale din Liceul 

cu Program Sportiv Baia Mare, ceea ce a atras tot mai mulți obiecți și subiecți educaționali în 

realizarea activităților școlare și extrașcolare urmărite. 

Ca oportunitate a educației virtuale școlare, la nivelul present, avantajele desfășurării 

activitășilor de acest tip constă în dozarea implicării calitative a familiei în pregătirea elevului pentru 

școală, îi determină motivarea de creștere impresionantă a pregătirii acesteia la nivel social actual. 

Un alt avantaj în modelarea familiei, prin implicarea sa în desfășurarea învățământului la 

distanță, îl reprezintă modelarea limbajului social, cult, contribuirea la organizarea riguroasă a 

mediului social, respective al celui de tip familial, creșterea motivației pentru redescoperirea 

adevăratelor valori din viața personală: educarea propriului copil. 

Încurajez acest tip de educație, mai ales atunci când situația tragică de la nivel mondial a 

pandemiei produse de cumplitul CORONAVIRUS, va fi pe cale de dispariție, iar viața socială, treptat, 

va reveni la normalitate. De ce? Astfel, în momentul în care elevii, din diverse motive întemeiate 

legal, absentează de la școală, pot prelua de exemplu, toate lecțiile și temele de pe o platforma 

educațională utilizată la clasă. 
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Responsabilii educaționali ai elevului, astfel, pot observa progresul, respective regresul 

elevuluui, pot afla concret despre formarea competențelor educaționale ale copilului, în raport cu 

particularitățile de vârstă și specifice, pot învăța cum, când și ăn ce mod să-și ajute copilul. 

Sub aspectul actualei constatări raportată la impresii ale părinților, aceștia se simt atrași de tipul 

de învățământ actual. Fără însă, să neglijeze ideea de socializare dintre colegi și profesorul clasei, 

respectiv, învățător. 

La rândul lor, elevij sunt plăcut impresionați, se simt mai deschiși, însă mai controlați, datorită 

părinților care-i supraveghează. 

Din experiența acumulată, am ajuns în comun accord cu părinții să utilizăm trei platforme 

educaționale, a patra, pentru administrare și socializare, astfel: 

1. Platforma Clasroom, prin ”LECȚIA INTERACTIVĂ MULTIDISCIPLINARĂ A

BOBOCEILOR”, pentru luare la cunoștință a informațiilor fiecărei lecții studiate, respectiv, citite. 

Adică, prin intermediul acestei platforme, elevii dobâdesc noi cunoștințe, fondate pe cele vechi. 

Practic, astfel are loc procesul de predare-învățare, la nivel de clasă. 

2. Platforma ASQ.RO ajjută la procesul de fixare-consolidare, respectiv, formare de

competențe, dar și de verificare-evaluare, respectiv, de reproducere, aplicare a competențelor formate. 

3. Platforma ZOOM ne ajută la socializare, la interactivitate, respectiv, o recapitulare generală

a lecțiilor accumulate pe primele două platforme. 

4. Pe platforma FACEBOOK, administrarea clasei constă în schimb de experiențe liniare între

părinți și școală, elevi și școală, aici administrarea fiind făcută strict de părinți. 

Concluzional, consider că educația prin învățământul la distanță trebuie intercalate cu educația 

formală din școală, având în vedere că personalitatea elevului, respectiv a fiecărui membru social, se 

modelează mai correct, mai aproape de nivelul standard, prevăzut de o societate modernă și 

democrată. 

Salut intercalarea educației școlare cu educația din învățmântul la distanță care, dincolo de 

periodizare, permite tuturor factorilor educaționali să participe pe parcursul întregului act urmărit pe 

tot parcursul anului școlar! 

Aduc imagini doveditoare ale conținutului  acestui referat, prin implicare directă în desfășurarea 

ambelor tipuri de învățământ, ceea ce consider că statul ar fi trebuit să fie preocupat de implicarea 

cadrelor didactice și a familiilor elevilor în desfășurarea combinată a tipurilor de educație, solicitate 

cât ma frecvent de condițiile societății prezente și din viitor. 

Patforma principal, utilizată acum, în educați online, rămâne ADSERVIO, prin utilizarea unei 

platform în altă platform.Vom reveni cu noi detalii, într-o etapă viitoare. 

Vă mulțumim! 
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Popescu Alexandra-Daniela 

Liceul Teoretic ”Henri Coanda”, Craiova, 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. 

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 

http://www.scritube.com, Marketing educational 

Negrilă Iulian, Marketing educational 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 3, MARTIE, 2021

286

http://www.scritube.com/


PLANIFICARE SĂPTĂMÂNALĂ ON-LINE 

Grangure Daniela, Grădinița cu P. P. "Căsuța Fermecată", Craiova         

Popescu Anca, Grădinița cu P. P. "Căsuța Fermecată", Craiova 

GRUPA: MICĂ "STELUȚELE" 

EDUCATOARE: Grangure Daniela, Popescu Anca 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: CUM EXPRIMĂM CEEA CE SUMȚIM? 

TEMA PROIECTULUI: "POVEȘTI DE IARNĂ" 

SUBTEMA: "POVESTEA BRADULUI DE CRĂCIUN" 

SĂPTĂMÂNA: 7-11 DECEMBRIE 2020 

DATA 

ZIUA  

ACTIVITĂȚI DE INVĂȚARE 

ADP ADE ALA 

LUNI 

7.12.2020 

Deprinderi specifice de 

autoservire și igienico-

sanitare. 

R: Suntem mici, dar 

reușim! 

 ÎD: Cum arată bradul? 

T: „Bradutul" 

https://www.youtube.com/

watch?v=LFoBsqNaTWA 

DȘ:CM: Braduleț, brăduț 

draguț 

Anexa 1- Legenda 

bradului 

https://www.youtube.com/

watch?v=fglKdBOxpeA 

Anexa 2- Fisă de lucru 

individuală Braduleț, 

brăduț draguț, caiet 

auxiliar Limba si 

comunicare, Editura 

Diana, pagina 18 

BIBLIOTECA: 

Exersare grafică- Linia 

oblică- Desenează 

crenguța de brad 

JOC DE MASĂ: 

Braduțul- puzzle 

https://www.jigsawplanet.c

om/?rc=play&pid=207265

88efc3 

ALA 2-  Joc de atenție- Ce 

glob lipsește? 

MARTI, 

8.12.2020 

Deprinderi specifice de 

autoservire și igienico-

sanitare. 

R: Am grijă de lucruri! 

 ÎD: De ce împodobim 

bradul? 

T: Exerciții de înviorare cu 

ghidușii moșului 

https://www.youtube.com/

watch?v=mndxc0i6MKs  

DLC: EDUCAREA 

LIMBAJULUI- Brăduțul 

(fragment), de Ana Toma- 

memorizare 

DEC: EDUCATIE 

MUZICALĂ -Cântec 

Brăduleț, brăduleț 

https://www.youtube.com/

watch?v=G6sp2mvqzew 

CONSTRUCȚII: 

SUPORT PENTRU BRAD, 

din materiale diverse; 

ȘTIINȚĂ: 

Cate obiecte vezi la fel? 

Alege cifra 

corespunzatoare 

https://www.liveworksheet

s.com/vv1381385er

ALA 2-  Joc de mișcare- 

Ștafeta spiridușilor 

MIER-

CURI 

9.12.2020 

Deprinderi specifice de 

autoservire și igienico-

sanitare. 

R: Suntem mici și 

inteligenți! 

 ÎD: De ce împodobim 

bradul? 

T: „O, brad frumos!" 

ADE: AI: DS + DEC 

Ornamente pentru bradul 

de Crăciun, formele 

geometrice cerc și pătrat 

Anexa 3: Fisă de lucru 

individuală  Braduleț, 

brăduț draguț, caiet 

JOC DE ROL: Facem 

prăjituri pentru Crăciun 

JOCURI DE MASĂ 

Găsește-mi perechea! 

Anexa 4 

ALA 2-  Joc de mișcare- 

Mergi pe urme de ghetuțe 
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https://www.youtube.com/

watch?v=uX-Rdx13GIM 

auxiliar Matematica, 

Editura Diana, pagina 18  

JOI 

10.12.2020 

Deprinderi specifice de 

autoservire și igienico-

sanitare. 

R: Am grijă de materialele 

mele- deprinderea de a 

utiliza corect materialele 

 ÎD: De ce împodobim 

bradul? 

T: „Suie muntele un pitic" 

DEC: ACTIVITATE 

ARTISTICO- 

PLASTICĂ- "Bradul de 

Crăciun"- amprentare 

Anexa 5- planșa model, 

etapele realizări activității 

ȘTIINȚĂ – Alege 

caracteristicile specifice 

anotimpului iarna 

https://wordwall.net/ro/res

ource/7769998/alege-

elementele-specifice-

anotimpului 

ARTA- Sacul moșului- 

desen 

ALA 2-  Joc de mișcare 

Primul la brăduleț 

VINERI: 

11.12.2020 

Deprinderi specifice de 

autoservire și igienico-

sanitare. 

R: Suntem mici și 

talentați! 

 ÎD: Ce găsim în sacul 

moșului? 

T: „Merge moșu-ncetișor"  

DOS- ACTIVITATE 

PRACTICĂ 

"Braduțul împodobit" 

Anexa 6- planșa model, 

indicații metodice 

BIBLIOTECA- Bradul 

familiei mele- descriere 

JOC DE ROL: 

Împodobim bradul 

ALA 2-  Joc de mișcare 

Atinge steluța! 
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LICEUL TEHNOLOGIC ȚICLENI – ȘCOALĂ EUROPEANĂ 

Autor: POPESCU CLAUDIA         

Școala de proveniență: LICEUL TEHNOLOGIC ȚICLENI 

Istoria Liceului Tehnologic Ţicleni este strâns legată de istoria petrolului de pe meleagurile 

Gorjului. Liceul nostru a luat fiinţă în anul 1973 ca urmare a necesităţii calificării forţei de muncă în 

domeniul petrolului, iar în prezent şcolarizează peste 400 de elevi în domeniul uman, real şi tehnic. 

Baza materială modernă asigură condiţiile necesare unui proces instructiv-educativ de calitate, 

fiind permanent adaptată noilor cerinţe impuse de piaţa forţei de muncă. În prezent dispunem de 

următoarea bază materială: 

- 8 săli de clasă dotate cu mobilier nou

- 5 laboratoare (fizică, chimie, foraj, electrotehnic, mecanic)

- 3 cabinete de multimedia/informatică (64 calculatoare conectate la internet)

- 4 ateliere – școală

- Bibliotecă (20.000 volume)

- Sală de sport

- Bază sportive (2 terenuri de sport)

- Cabinet consigliere școlară

- Amfiteatru
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Principala menire a şcolii a fost şi este educarea şi instruirea tinerei generaţii. 

Liceul Tehnologic Ticleni urmăreşte să asigure, în contextul cerinţelor europene, acoperirea 

unei arii ocupaţionale variate racordată permanent la cerinţele pieţii muncii, pentru o comunitate de 

elevi, cu o rază geografică extrem de lărgită şi de consistenţa eterogenă din punct de vedere material 

şi intelectual. 

Liceul Tehnologic Ticleni pregăteşte elevi din următoarele nivele de învăţământ: 

- liceu (cursuri de zi si seral);

- professional

- postliceal

- scoala de maistri

Liceul Tehnologic Ticleni ca organizaţie furnizoare de educaţie a avut ca obiectiv principal 

dezvoltarea unui învăţământ de nivel european care să asigure forţă de muncă de înaltă calificare, 

tineri competenţi pe piaţa muncii în vederea unei bune inserţii socio-profesionale. 

Am înţeles că o educaţie de calitate nu se poate realiza fără o largă colaborare plecând de la 

nivel local şi până la nivel european. În acest sens obiectivele strategice au fost compatibilizate cu 

cerinţele educaţionale şi de formare conturate la nivel european şi concretizare prin semnarea 

Tratatului de la Lisabona, inclusiv de către România. 

Astfel, în perioada începand cu anul 2007 s-au derulat o serie de parteneriate educationale cu 

scoli din Serbia și Macedonia, proiecte în cadrul cărora s-au realizat schimburi de experiență ce au 

dus la deschiderea către cooperare europeană a școlii noastre. 

Din anul 2010 şi până în prezent s-au desfăşurat o multitudine de activităţi care au contribuit la 

întărirea dimensiunii europene a şcolii: proiecte Comenius, Leonardo da Vinci, POSDRU, EVS, 

Spring Day, E-twinning etc., activităţi în care s-au implicat elevi, profesori, părinţi, reprezentanţi ai 

comunităţii locale. 

Ce am reușit să realizăm în anul școlar 2020 – 2021? 

1. Liceul Tehnologic Țicleni, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Gorj, a

implementat proiectul EDUCAT - programe de a doua șansă pentru tineri si adulți - 

POCU/665/6/23/136157, proiect prin care două categorii de beneficiari vor putea beneficia de 

consiliere și orientare în carieră, de programul de tip „A doua șansă”, și de sesiuni de training. 

2. În perioada 1/09/2020 - 28/02/2022, Liceul Tehnologic Țicleni implementează proiectul

Erasmus KA202 "Reskilling coal industry workers for the renewables energy sector", în 

parteneriat cu instituții de prestigiu din domeniul energiei regenerabile ce activează în Grecia, Austria, 

Germania, Polonia și Bulgaria. Proiectul își propune să consolideze furnizarea de competențe 

profesionale lucrătorilor din industria exploatării cărbunelui, pentru a le mări oportunitățile de 

reangajare în locuri de muncă compatibile din sectorul energiei regenerabile. 

3. Un alt parteneriat strategic de schimburi școlare finanțat de către Comisia Europeana prin

programul Erasmus+ a fost aprobat pentru urmatorii doi ani școlari! Este vorba de proiectul 

"CULTURAL HERITAGE FROM SEED TO CIVILIZATION", prin care se dorește 

popularizarea în rândul elevilor și profesorilor a patrimoniului cultural european din zona Balcanilor. 

La activitățile de învățare și formare ale proiectului, ce vor avea loc în școli partenere din România, 

Serbia, Turcia, Bulgaria, Macedonia de Nord și Franța, vor participa si 30 de elevi si 10 profesori din 

liceul nostru! 

4. În perioada 01.09.2020 - 31.08.2022, Liceul Tehnologic Țicleni derulează Parteneriatul de

schimb școlar "Préparons nous pour le futur!", împreună cu următoarele instituții de învățământ 

din Europa: Association Familiale ddeGestion de Briace – Franța, IES Lucus Solis – Spania, Ogres 

Valsts gimnazija – Letonia, IIS Superiore "Rosa Luxemburg" - Italia 

5. Liceul Tehnologic Ticleni va implementa, în următorii 3 ani școlari, proiectul ROSE -

"Pregatit pentru viitor!" 
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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 accesibilă. 

Imaginea școlii este promovată oferind beneficiarilor ceea ce aceștia 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. 

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, în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. 
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Da sau nu pentru activitățile online? 

Prof. Popescu Cristina-Monica 

Educația ca subsistem social, reflectă censecințele globalizării. Elementele de uniformitate și 

relativă omogenitate a lumii contemporane ascund în realitate diferențieri însemnate.  Fiecare 

comunitate umană ține la propriile tradiții, reguli și obiceiuri considerând că acestea au un caracter 

prevalent în raport cu cele generale și exterioare lor. 

În contextul actual al tranziției prelungite, al globalizării și cristalizării nevoilor tot mai 

sofisticate ale individului și solicitările, fără precedent ca dinamică, din societatea cu ritm înalt de 

dezvoltare pe care o numim în zilele noastre a cunoașterii se impune regândirea și reformularea 

misiunii școlii.  

Misiunea școlii actuale are în vedere asigurarea unui ”profil de formare european” care 

reprezintă un registru de competențe-cheie care să-i asigure elevului, adaptarea flexibilă la o lume în 

rapidă schimbare și profundă interconectare (Official Journal of the EU,30.12.2006). 

Elementul central al globalizării educaționale este cunoașterea care a devenit ”etalonul 

universal al întreprinderilor umane”. Se poate spune că globalizarea reprezintă acţiune la distanţă în 

cadrul sistemului interdependenţelor mondiale. 

Fiecare comunitate/societate își are un sistem de valori izvorâte din precese succesive de 

valorizare în baza unui etalon general: idealul de comunitate/societate. Valorile educaționale sunt 

valori împărtășite și protejate atât la nivel individual cât și la nivelul fiecărei comunități/societăți, 

urmare a încrederii în ele. 

Una dintre cele opt competențe-cheie ale profilului de formare european este cea digitală, 

esențială în educația online, ea implică utilizarea calculatorului pentru a accesa, evalua, stoca, 

produce, prezenta, schimba informație, precum și a comunica și a participa la videoconferințe prin  

internet. 

Platformele educaționale facilitează învățarea la distanță, au interfețe prietenoase și intuitive, 

însă nu pot înlocui relația directă dintre educator și educat în cadrul căreia comunicarea este esențială 

și uneori aceasta este perturbată și îngreunată.  

Consecințele acestei forme de educație ar putea fi: abandonul școlar  (elevii care nu accesează, 

din diferite motive, platformele educaționale), analfabetismul cronic, scăderea motivației pentru 

învățare, o slabă pregătire științifică a elevilor care urmează să susțină examene naționale și nu numai, 

apariția unor stări emoționale negative. 

Chiar și așa, cu asemenea consecințe negative pentru elevi, profesori, părinți, comunitatea 

școlară în ansamblul său, beneficiile platformelor educaționale nu pot fi neglijate. 

Acestea ajută mult școala pentru a-și promova imaginea și a se face cunoscută, de asemenea, 

prestigiul școlii, ca instituție poate înregistra valori crescute, oadată ce toate formele de educație sunt 

promovate și cunoscute tuturor.  

Activitățile extracurriculare nu fac excepție de la acest lucru. În orice şcoală cadrele didactice 

trebuie să promoveze activităţile extracurriculare, stimulând astfel inventivitatea şi creativitatea 

elevilor. Câtă vreme dezvoltarea personală a copiilor, își va păstra importanța, activitățile extrașcolare 

cu caracter interdisciplinar, vor oferi cele mai eficiente modalități de formare a caracterului copiilor 

încă din clasele primare deoarece sunt factorii educativi cei mai apreciați și mai accesibili sufletelor 

acestora. 

De aceea, consider că este utilă folosirea platformelor educaționale pentru a cunoaște întreaga 

societate, activitățile școlare și extrașcolare.   
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IMAGINEA ȘCOLII ÎN CONTEXTUL ŞCOLII ONLINE 

Prof. Popescu Georgeta –  

Şcoala Gimnazială ,,Constantin Gheorghiţă” Podari, judeţul Dolj 

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.  

Pregătirea elevilor pentru o societate a cunoaşterii, a globalizării informaţiilor şi a generalizării 

tehnologilor avansate, presupune utilizarea maximală a resurselor IT de care dispun unităţile şcolare. 

Școala în care îmi desfăşor activitatea este dotată cu un număr corespunzător de calculatoare, 

laptopuri, tablete conectate la internet, videoproiectoare pentru a putea asigura desfășurarea orelor în 

bune condiții și accesul tuturor elevilor la mijloace moderne de învățământ.  

Toate cadrele didactice folosesc calculatorul/laptopul în mod curent, utilizând platforma la care 

şcoala este conectată, accesează materiale educaționale de pe Internet și comunică cu elevii ajutorul 

tehnologiei moderne.  

Elevii au acasă telefon, tabletă sau calculator conectate la Internet. Toate aceste lucruri au un 

impact pozitiv asupra metodelor de predare – învăţare – evaluare şi implicit a imaginii şcolii. 

Utilizarea tehnologiei moderne conduce la deplasarea accentului de la un mediu de învăţare 

centrat pe profesor la unul centrat pe elev, în care profesorii nu mai reprezintă sursa de informaţie şi 

de transmitere a cunoştinţelor, ci colaboratori ai elevilor, aceştia transformându-se din receptori pasivi 

de informaţie în factori activi în propria lor educaţie.  

În timpul școlii online, profesorii trebuie să facă un efort mai mare pentru a transmite informația 

către fiecare elev și, în același timp, să realizeze ore captivante.  

Pentru a avea ore cât mai atractive trebuie să găsim soluţii, cum ar fi: 

- transmiterea informației, cuprinsă în programa şcolară, pe placul elevilor;

- concentrarea informației pentru ca elevii să nu-și piardă interesul;

- oferirea de feedback elevilor pentru a le susține motivația.

Internetul a devenit un mediu de promovare nelimitat, prin care 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.  

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 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. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REALIZATE ÎN ONLINE 

PENTRU PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR POPESCU MARIA         

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NOVACI, GORJ 

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”. 

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).

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

curent,în context pandemic, 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 pe grupurile de whatsapp, dar și pe platform google-classroom; 

-promovarea imaginii instituţionale şi a ofertei educaţionale prin ziarul „Novaceanul”-

publicație locală-on-lineși letric 

-popularizarea ofertei educaţionale propusă pentru anul şcolar 2021-2022 (în grădiniță şi în

afara ei). 

-realizarea de programe educative cu desfășurare on-line cu prilejul evenimentelor

importante:„1 Decembrie”,„Vine Moș Crăciun”,„Eminescu prin ochi de copil”,„Unirea Principatelor 

Române” 

-realizarea întâlnirilor de consiliere a părinților pe platform

Plan de promovare a imaginii grădiniței în comunitate 

Ţintă şi obiective specifice: 

Obiectivul general:  

-crearea unei imagini favorabile a grădiniţei în comunitatea locală.
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 Obiective specifice: 

-popularizarea rezultatelor gradiniţei în comunitatea locală prin grupurile de

whatsapp,facebook,platforma școlii,revista locală; 

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

-realizarea planului de şcolarizare propus.

Prin activitățile educative realizate în mediul on-line părinții au luat cunoștință cu volumul de

informații ce le sunt transmise preșcolarilor chiar și virtual.Implicarea comunității locale a fost mai 

mare și mai complexă.Mulți părinți au reușit astfel să fie prezenți la activitățile educative ale grădiniței 

,activități la care înainte nu participau din cauza lipsei de timp . 

La activităile educative realizate online au reușit să participle și părinții copiilor plecați în 

străinătate,promovând astfel imaginea instituției noastre și peste hotare. 

Bibliografie: 

“Împreună pentru copii: grădiniţa şi comunitatea”- Proiectul pentru Reforma Educaţiei 

Timpurii (P.R.E.T.) 
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UN PROIECT EDUCAȚIONAL ILUSTRATIV 

PENTRU PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

Profesor Popescu Mihaela 

Liceul cu Program Sportiv Tg-Jiu 

Halloween-ul este o sărbătoare de origine celtică, mult mediatizată în Regatul Unit şi Statele 

Unite ale Amercii şi, mai nou, în alte state europene, precum Romania şi Franţa. Stau mărturie, în 

acest sens, numeroasele spectacole şi petreceri organizate de Halloween de către companii, instituţii 

publice sau private. Dat fiind acest context multicultural,  precum şi interesul pe care elevii îl 

manifestă anual faţă de această sărbătore, am considerat necesare, şi în cadrul liceului noastre, 

însuşirea şi aprofundarea, de către elevi, a unor cunoştinţe de cultură şi civilizaţie anglo-americană 

și franceză despre Halloween. În acest sens, scopul acestei lucrări este de a  promova proiectul 

educațional ,,Happy Halloween!” / ,,Joyeaux Halloween!’’, derulat în data de 30 ocombrie 2020 la 

Liceul cu Program Sportiv, Tg-Jiu. 

Proiectul a fost iniţiat de doamnele profesoare Popescu Mihaela și Tămîși Mirela, în colaborare 

cu doamna director  Petroniu Claudia, cu responsabilul de programe și de activităţi educative din 

cadrul  unităţii,  pofesor, Scredeanu Mihaela, bucurându-se de un real succes în rândul tinerilor 

participanţi. Câteva obiective specifice s-au avut în vedere în desfăşurarea  acestui poiect: audiția 

cântecelor ,,C’est l’Halloween” și ,,Halloween” interpretate de C. Maxwell, respectiv de Wendy 

Wiseman, pentru identificarea informațiilor lacunare; asocierea unor  cuvinte și expresii din limbile 

engleză și franceză despre Halloween cu imaginile corespunzătoare; vizionarea a două filme cu durata 

de aproximativ 5 minute, în limbile engleză și franceză, despre originea şi istoria Halloween-ului, în 

vederea rezolvării unor chestionare; prezentarea, utilizând Power Point, a câtorva informații despre 

modul în care englezii și francezii celebrează această sărbătoare; crearea unor  invitații personalizate, 

bazate pe utilizarea TIC,  în limbile engleză și franceză despre Halloween; confecționarea unor 

decorațiuni specifice sărbătorii de Halloween, în cadrul competițiilor ,,Happy Halloween 20200!” și  

,,Joyeux Halloween 2020!”. 

Proiectul a fost, așadar, ilustrativ pentru  integrarea  instrumentelor TIC (surse de documentare 

şi de informare, filme video, videoclipuri muzicale, cercetarea prin  Internet, link URL ─ 

http://www.bonjourlesenfants.net/halloween/carte-invitation-halloween.php) în cadrul unor activităţi 

interactive, acestea contribuind la  dezvoltarea spiritului de iniţiativă, de colaborare şi de competiţie 

al elevilor liceului nostru. Grupul țintă al proiectului a fost reprezentat de elevii claselor a  V-a A,  a 

VI-a A,  a VI-a B, a VII-a A  a VII-a B, a VIII-a. La finalul activităţilor desfăşurate,  doamna profesor

Tămîși Mirela, i-a felicitat pe elevi pentru implicarea de care au dat dovadă, remarcând, în mod

special, colaborarea şi interesul anual pe care-l manifestă faţă de această sărbătoare. De asemenea,

doamna profesor Popescu Mihaela i-a încurajat pe elevi să ia parte şi la alte proiecte culturale

educative viitoare, anunţând următorul proiect ce urmează să fie desfăşurat, cu ocazia sărbătorilor de

iarnă.

Desigur, după activităţile de diseminare desfăşurate, atât în cadrul instituţiei, cât şi în cadrul 

unor diverse simpoziaone, conferințe, etc. proiectul educațional  se doreşte a fi continuat şi promovat 

în fiecarea an.  Menţionez, în cele ce urmează, câteva dintre modalităţile de monitorizare şi de 

evaluare ale proiectului: conversaţia, cercetarea electronică utilizând Internetul, selectarea de 

informaţii, expunerea de informaţii,  vizionarea de  scurte filme video, completarea unor  chestionare, 

aprecierile verbale şi scrise, diplomele de participare, popularizarea activităţilor derulate pe un CD-

ul final al proiectului.  
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În încheire, consider că valoarea educaţiei creşte într-un context în care, integrarea tehnologiilor 

informatice şi de comunicare, în cadrul proiectelor educaționale devine o necesitate. Fără îndoială, 

într-o societate a schimbărilor permanente, cadrul didactic trebuie să facă dovada flexibililităţii, a 

implicării în diverse proiecte educaționale,  unele dintre acestea menite să dezvolte spiritul de 

initiativă, de competiţie şi de colaborare al elevilor, să favorizeze însuşirea şi aprofundarea de 

cunoştinte şi nu, în ultimul rând, să implice tehnologia, ca mijloc modern de realizare al diferitelor 

tipuri de activităţi.  Proiectul educațional ,,Happy Halloween!” / ,,Joyeaux Halloween!’’ desfăşurat 

este un exemplu, în acest sens, şi  ne exprimăm încrederea că acesta va constitui un punct de reper şi 

pentru alte proiecte  de acest tip, realizate de diverse cadre didactice în viitorul apropiat.  

Bibliografie: 

Bauman, Zigmunt. 2001. Comunitate.  Căutarea siguranţei într-o lume nesigură, Editura Antet, 

Bucureşti. 

Rădulescu Eleonora, Tîrcă Anca. 2002.  Şcoală şi comunitate. Ghid pentru profesori, Colectia 

educaţia 2000+, editura Humanitas Educaţional, Bucureşti. 

Sandu, Dumitru. 2005.  Dezvoltare comunitară. Cercetare, Practică, Ideologie, Editura Polirom, 

Iaşi 

Stăiculescu Camelia. 2006. Managementul parteneriatului școală – comunitate în 

,,Managementul grupului educat”, Editura ASE, Bucuresti. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

prof. înv. primar Popescu Natalia Livia 

În zilele noastre, 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 

învățămănt 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 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 directi, cât si indirecti(elevii, părintii) sunt 

cei ce intră în contact cu mediul școlar, comunitatea fiind astfel influențată de școală. 

Promovarea imaginii instituţiei şi a factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în procesele de 

descentralizare şi asigurare a calităţii se poate realiza și prin personalizarea ofertei educaţionale la 

nivel institutional, 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 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, folorirea mijloacelor tehnologice în strategii de predare atractive vor 

înbunătăți și vor crea o imagine pozitivă asupra școlii. Armonizarea ofertei de servicii educaţionale 

şi formare permanent trebuie să fie în concordanță 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 Discriminării în Mediul 

Școlar, susținerea elevilor în școală prin promovarea interculturalității , susţinerea elevilor cu 

dezavantaj social şi conduite de risc, dar și susţinerea elevilor care au anumite  abilităţi, constituie 

metode eficiente de promovare a imaginii 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. 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 influență 

formativă, au la bază toate formele de acțiuni turistice, ateliere de creație, concursuri și parteneriate 

cu alte instituții care acum s-au realizat doar în mediul virtual. 

Activitățile extracurriculare reprezintă o alternativă sănătoasă, practică și creativă de a ocupa 

timpul liber al elevilor, instituția de învățământ ce promovează astfel de activități beneficiind de 

imagine 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 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 3, MARTIE, 2021

298



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 și 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 violentei, promovarea unui comportament moral pozitiv, și participarea la 

activități extrașcolare.  

Școala noastră, în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. 
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IMAGINEA ŞCOLII ŞI COMUNITATEA 

Popescu Valentina Mariana –     

Şcoala Gimnazială „Sf. Gheorghe” Craiova 

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.  

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

trei parteneri educaţionali: școală-elevi-părinţi.  

Imaginea este o părere, opinie sau prejudecată a unei persoane, grup de persoane sau a unei 

opinii publice despre instituţia respectivă. Gestionarea imaginii instituţiei este o obligaţie a întregii 

echipe şi, în special, a directorului organizaţiei.  

Imaginea școlii are o puternică influenţă asupra aşteptărilor, iar aceste aşteptări influenţeazaă 

alegerea beneficiarilor. Construirea şi consolidarea unei imagini pozitive se face prin muncă 

sistematică de comunicare şi de calitate. Informarea nu este de ajuns, şcoala trebuie să aibă capacitatea 

şi să fie pregătită de a adapta programul educaţional la nevoile în schimbare ale elevilor.  

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 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 școala își informează publicul țintă intern 

sau extern asupra obiectivelor, misiunii, activităților și intereselor sale. 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 cadrele 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. Pe 

viitor propunem continuarea popularizării unităţii noastre în comunitatea locală, 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. 

Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează și prin publicarea tuturor 

reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele și produsele 

activităților.  

Cu ajutorul unui site, nu doar că ținem la curent părinții cu tot ce se întâmplă în școală, dar ne 

și promovăm activitățile și, implicit, școala în cadrul căreia acestea se desfășoară. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII         

ȘCOALA ONLINE – GRĂDINIȚA ONLINE 

Prof. înv. preșcolar: POP KOVACS CORNELIA         

LICEUL TEHNOLOGIC „SFÂNTUL GHEORGHE” 

SÂNGEORGIU DE PĂDURE 

Grădinița la distanță era de neconceput pentru noi, cadrele didactice. Începutul nu a fost ușor, 

eram foarte prudenți și sceptici cu privire la metodele pe care urma să le folosim pentru a continua 

învățarea. Presiunea faptului că educatorii nu mai puteau realiza conexiunea emoțională de zi cu zi 

cu copiii s-a adăugat la această stare de incertitudine. De aceea, noi, adulții, am ales să pășim din 

aproape în aproape și, în felul nostru, am avut mai departe grijă de copii pentru a fi siguri că le oferim 

ce au nevoie. 

Astăzi, varianta la care am ajuns cu planul de învățare pentru grădiniță funcționează pentru 

aproape toți copiii. Este o variantă care în primul rând oferă varietate și care ne permite să păstrăm 

cea mai mare parte dintre valorile educaționale în care credem. 

Am învățat că putem să ne adaptăm repede la schimbări la care nici nu ne gândim. Am reușit 

să fim creativi și să creăm un plan de învățare care chiar și în aceste condiții e suficient de variat încât 

să răspundă nevoilor individuale și să putem face învățare diferențiată. Am învățat că în casele noastre 

sunt resurse infinite pentru a iniția activități educative. Ne-am confirmat din nou că cea mai bună idee 

pentru a-i face bine unui copil este să faci echipă cu familia lui. Și am mai învățat că mesajele audio 

pe Messenger sunt o variantă excelentă pentru replicarea conversațiilor scurte și atât de utile pe care 

le aveam în grădiniță despre diferite detalii ale activităților și progresul copiilor.  

Am învățat să ne adaptăm în scurt timp noilor moduri de lucru la distanță. Învățarea a continuat 

dincolo de spațiul grădiniței, cu instrumente digitale accesibile și cu multă determinare din partea 

educatoarelor. Am creat grupa de preșcolari pe platforma educațională EDUS.  

O lecție importantă pe care am învățat-o în această perioadă a fost aceea a răbdării, a faptului 

că am reușit să rămânem conectați unii cu alții (educatoarea - preșcolarii-părinții). Am învățat să fim 

sinceri și să cerem ajutorul ori de câte ori o provocare își făcea apariția. Dar cred că cel mai mult am 

învățat să mă bucur de fiecare reușită, a mea sau a celor din jurul meu; m-am bucurat în fiecare 

dimineață când mi-am revăzut copiii, m - am bucurat când am putut fi de ajutor sau când am fost 

ajutată, ne-am bucurat că suntem împreună, conectați. Am regăsit bucuria în lucrurile mărunte: un 

zâmbet, un animal de companie participant ocazional la lecțiile online, o întâmplare amuzantă de pe 

platforma ZOOM și exemplele pot continua.  

Ne-am adaptat rapid la noile condiții, având permanent dorința de a rămâne conectați unii cu 

alții orice s-ar întâmpla. Ne-au lipsit foarte tare apropierea fizică, îmbrățișările, joaca din curtea școlii. 

Astfel, camerele copiilor de acasă s-au transformat în spații de învățare, săli de sport, ateliere de 

creație. Au existat, desigur, dificultăți (în principal, dificultăți de ordin tehnic), dar le-am depășit cu 

ajutorul neprețuit al părinților și al colegilor din departamentul IT. 
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Atunci când a sosit momentul conectării pe platformă m-am așezat în fața laptopului 

așteptându-mi preșcolarii să se conecteze , era ceva special, ceva ce nu se poate descrie cu cuvinte. 

Văzând părinții că se străduiesc , să țină pasul cu învățarea online este un lucru demn de prețuit. 

În continuare vă prezint scenariul unei activități integrate susținute online. Lecția a fost 

transmisă din sala de grupă, fiind amenajată conform temei: „Povestea ursului cafeniu”.  

Activitatea debutează cu Întâlnirea de dimineață: salutul de dimineață: utilizând tehnica 

comunicării rotative, copiii răspund şi se salută reciproc în funcție de ecuson ( pinguin, urs polar, urs 

brun). Însă ca ziua să înceapă bine,copiii vor fi invitați de către educatoare să execute câteva exerciții 

de înviorare. Preşcolarii vor recita poezia: ,,Ursul polar” și vor realiza mișcările corespunzătoare 

textului. Prezența copiilor se realizează pe panoul iglu, iar pozele copiilor absenți vor fi puse în partea 

de jos a panoului. Calendarul naturii se realizează cu ajutorul întrebărilor ajutătoare și fiecare copil 

va completa calendarul propriu cu desenele potrivite stării vremii. Activitatea de grup se va realiza 

prin jocul ,,Călătorie în lumea de gheață”, folosind metoda interactivă Brainstorming. Copiii vor 

preciza un motiv pentru care le place acest ținut. Agenda zilei le va fi prezentată copiilor de către 

educatoare după care va urma noutatea zilei reprezentată prin cartea misterioasă-o carte veche și o 

cutie mare cu surprize. 

Prin tranziția„Ursulețul Martinel” se realizează trecerea la activitățile pe domenii 

experiențiale. În cadrul Domeniului Limbă și Comunicare voi povesti ,,Povestea ursului 

cafeniu”cu ajutorul,,șorțului povestitor”. După audierea povestirii,se fixează conținutul utilizând 

metoda piramidei. Copiii răspund la întrebările educatoarei motivându-și răspunsurile. Cu ajutorul 

tranziției vom trece la activitatea practică - Domeniul Om și Societate, în cadrul căreia vom realiza 

siluetele personajelor din poveste. 

Utlizând tranziția:„Ursule brun, ursule brun –tu ce vezi aici?”și pășind pe urmele animalelor 

polare vom trece la ALA1,pe centre : la centrul CONSTRUCȚII, copiii vor realiza cu ajutorul 

materialelor puse la dispoziție câte un iglu. La centrul JOC DE MASĂ - copiii vor avea sarcina de a 

ajuta ursul cafeniu să ajungă la ursul polar prin lipirea urmelor de ursuleț decupate. Iar la centrul 

ȘTIINȚĂ preșcolarii vor efectua un experiment. După ce sarcinile de lucru au fost îndeplinite, invit 

copiii să arate în fața camerelor ce au realizat. La finalul activității pe centrele de interes vom cânta 

și vom dansa pe melodia ,,Dansează hopa-hopa”. Drept răsplată pentru modul în care au interacționat 

și modul cum au rezolvat toate sarcinile, în cadrul ALA2, ursulețul se va juca cu copiii jocul 

,,Hrănește ursulețul”,jocul preferat de copii și vom dansa împreună pe melodia Clap clap song.  

Activitatea a fost una reușită, fapt datorat și părinților care s-au implicat în a-și ajuta copilașii 

la rezolvarea sarcinilor. Prin această activitate și nu numai, am demonstrat că și cu preșcolarii se pot 

ține activități reușite online. Părinții sunt recunoscători pentru faptul că și în așa condiții preșcolarii 

continuă asimilarea de cunoștințe și interacționează între ei, prin intermediul internetului. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII         

ȘCOALA ONLINE 

PROFESOR: POP - KOVACS MIHAIL     

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NEAUA 

Atât profesorii din învățământul preuniversitar, cât și cei din mediul universitar sunt sceptici în 

privința asigurării pe toate palierele a unui act educațional calitativ în mediul virtual. Mulți dintre ei 

sunt într-o permanentă formare și documentare pentru identificarea celor mai bune materiale didactice 

și metode de predare a cursurilor. Dascălilor le este și lor dor de școală, de elevi, de întrebările și de 

curiozitățile lor, de explicațiile față-n față… 

Perioada prin care trecem reprezintă pentru noi toți mai mult decât o provocare obișnuită – 

întregul nostru stil de viață este pus la îndoială, 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?

Tot ceea ce înseamnӑ proces educațional de predare – învӑțare - evaluare a redevenit în atenția 

noastrӑ sub titulatura de proces educațional la distanțӑ. Cu toții ne-am mutat activitatea în mediul 

on-line, am fӑcut cunoștință și am ”îmblȃnzit” aplicații care faciliteazӑ învӑțarea la distanțӑ. Exersăm 

alături de elevii noștii modele pentru ei,  pentru a ne îmbunătăți exact acele laturi pe care le cere 

viitorul care vine…astăzi. 

Ne propunem să ținem o legătură cât mai apropiată cu elevii, astfel să trecem cu bine peste acest 

moment dificil. Credem cӑ feedback-ul în timp util este esențial pentru învățarea lor; 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. 

Atunci când a sosit momentul conectării pe platformă m-am așezat în fața laptopului 

așteptându-mi elevii să se conecteze , era ceva special, ceva ce nu se poate descrie cu cuvinte 

Astăzi, varianta la care am ajuns cu planul de învățare pentru școală funcționează pentru 

aproape toți copiii. Este o variantă care în primul rând oferă varietate și care ne permite să păstrăm 

cea mai mare parte dintre valorile educaționale în care credem. 

Am învățat că putem să ne adaptăm repede la schimbări la care nici nu ne gândim. Am reușit 

să fim creativi și să creăm un plan de învățare care chiar și în aceste condiții e suficient de variat încât 

să răspundă nevoilor individuale și să putem face învățare diferențiată. Am învățat să ne adaptăm în 

scurt timp noilor moduri de lucru la distanță. Învățarea a continuat dincolo de spațiul școlii, cu 

instrumente digitale accesibile și cu multă determinare din partea profesorilor. Am creat clase de 

elevi, cancelarii pe platforma educațională Google Classrom.  

O lecție importantă pe care am învățat-o în această perioadă a fost aceea a răbdării, a faptului 

că am reușit să rămânem conectați unii cu alții (profesori - elevi). Am învățat să fim sinceri și să 

cerem ajutorul ori de câte ori o provocare își făcea apariția. Dar cred că cel mai mult am învățat să 

mă bucur de fiecare reușită, a mea sau a celor din jurul meu; m-am bucurat în fiecare dimineață când 
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mi-am revăzut elevii, m - am bucurat când am putut fi de ajutor sau când am fost ajutat, ne-am bucurat

că suntem împreună, conectați. Am regăsit bucuria în lucrurile mărunte: un zâmbet, o întâmplare

amuzantă de pe platformă și exemplele pot continua.

Ne-am adaptat rapid la noile condiții, având permanent dorința de a rămâne conectați unii cu 

alții orice s-ar întâmpla. Camerele copiilor de acasă s-au transformat în spații de învățare, săli de 

sport, ateliere de creație. Au existat, desigur, dificultăți (în principal, dificultăți de ordin tehnic), dar 

le-am depășit cu ajutorul neprețuit al profesorilor și al colegilor din departamentul IT. 

. 
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Importanța activităților online  

pentru formarea și dezvoltarea copiilor preșcolari 

Prof. Popovici Carmen Luminița 

Școala Gimnazială ”Carmen Sylva”/ GPP nr. 9, Iași 

Perioada de lucru online cu preșcolarii a fost cea mai mare provocare din viața mea. Spun acest 

lucru în mod absolut justificat, după 40 de ani vechime în acest domeniu.  

Desigur, timpul a trecut, mai greu la început, mai ușor pe parcurs și iată-ne acum mai 

”îmbogățiți” în cunoștințe și abilități digitale, mai siguri pe noi în ceea ce privește activitatea online. 

Drumul până aici a fost cu suișuri și coborâșuri, cu zile și nopți de muncă pe calculator, căutări, 

adaptări, prelucrări, explorări... 

Pentru preșcolari activitatea de bază este jocul, fie el online. Acest lucru presupune crearea de 

jocuri online pentru toate domeniile de activitate și nu în ultimul rând selectarea, adaptarea și 

prelucrarea de povești atractive și animate, crearea de minitutoriale pentru diverse activități de creație, 

jocuri de mișcare, fișe de lucru și nu în ultimul rând, explorarea resurselor educaționale deschise în 

vederea creării de exerciții/ jocuri interactive atât de atractive pentru preșcolari, deosebit de benefice 

atât pe tot parcursul semestrului cât și în perioada de evaluare sumativă. 

Pe parcursul timpului, cât școlile și grădinițele au fost închise, activitatea s-a desfășurat online 

sincron si asincron. În grădinița noastră utilizăm cu succes platforma Google Classroom pentru că, la 

baza unei interacțiuni online eficiente și de succes stă parteneriatul cu familia, constituit pe încredere 

și recunoaștere.  

Din multitudinea de posibilități existente, în funcție de nevoile grupei de preșcolari pe care o 

conduc, am ales să utilizez cu preponderență platforme ca LearningApps, Wordwall și să realizez 

puzzle-uri pe platforma https://www.jigsawplanet.com,  astfel încât aceste activități să fie cât mai 

atractive pentru copii și totodată să reflecte gradul de însușire a cunoștințelor dobândite de preșcolari 

pe parcursul unui proiect tematic/ temă săptămânală independentă sau pe întregul semestru. Desigur, 

pe platformele digitale există avantajul de a salva exercițiile/ jocurile create și de a le reutiliza ori de 

câte ori este necesar. În secțiunea resurse de pe platforma Google Classroom sunt trecute link-urile 

acestor resurse educaționale deschise, tocmai pentru a fi ușor de accesat de către părinți sau cadre 

didactice. 

Pentru prima săptămână, în care am derulat proiectul tematic ”Prietenii necuvântători” și am 

avut ca temă ”Prietenii din ogradă”, am creat un material PowerPoint bazat pe imagini sugestive, 

îmbogățit cu informații referitoare la animalele care trăiesc pe lângă casa omului. 

Printre alte mijloace de realizare a activităților pe domeniile experiențiale am creat pe platforma 

LearningApps.org un joc interactiv numit ”Alege imaginile potrivite”, care poate fi regăsit accesând 

link-ul  https://learningapps.org/16916863   

Pentru a crea propriile jocuri-exercițiu este necesar ca profesorul să își facă cont, care este 

gratuit pe LearningApps.org și apoi să selecteze modalitatea de realizare a materialului din 

multitudinea de exemple puse la dispoziție de această platformă. Eu am ales modelul puzzle-grupe 

care permite atașarea unei surprize, drept recompensă la sfârșitul jocului. La preșcolari acest tip de 

exercițiu se desfășoară în prezența părintelui, care trebuie să citească denumirea grupei din partea de 

sus a exercițiului.  

Copilul va trebui să selecteze toate acele imagini care corespund grupei respective, dând click 

pe ele. Orice răspuns greșit trimite copilul înapoi la imagini pentru a reflecta și pentru a se corecta. 

Pe măsură ce copilul dă click pe imaginile prezentate pe piesele de puzzle, acestea dispar, lăsând să 

se vadă imaginea de fundal. La final, când toate imaginile au fost selectate corect pe grupe de 
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elemente, copiii primesc o surpriză. Aceasta poate fi o imagine îndrăgită/ o față zâmbitoare sau o 

surpriză video. 

În alegerea surprizei am luat în considerare particularitățile de vârstă ale preșcolarilor, 

cunoscând faptul că o bună conectare și menținere a atenției la acest nivel se realizează activând 

copiilor simțurile, atât cât permite mediul online. Surpriza video presupune o transpunere a copilului 

în mediul de viață al animalelor care trăiesc pe lângă casa omului, reacțiile acestora și graiul lor, iar 

prin accesări succesive, copilul poate învăța cu ușurință cântecul.   

Având cont pe această platformă și vizualizând diverse exerciții am dat click pe ”alcătuiește un 

exercițiu” și am selectat modelul ”puzzle-grupe”. Începând din acest punct se parcurg următorii pași: 

- se dă un titlul exercițiului;

- se definește cerința;

Eu am numit jocul ”Alege imaginile potrivite” iar cerința jocului a fost: ”Părintele citește

denumirea animalului domestic iar copilul selectează toate imaginile corespunzătoare”. 

- la secțiunea ”fundal” se poate alege ca surpriză o imagine/o față zâmbitoare sau un material

video; 

- se alcătuiesc grupele și se stabilesc elementele pentru fiecare grupă în parte;

Grupele alese pentru jocul meu au fost: pisică, cățel, văcuță, cal, purcel și oaie. Pentru fiecare

grupă am ales câte trei imagini, astfel încât să determin copilul să descopere animăluțul în diverse 

imagini, pentru că, în exercițiul creat de mine, mi-am propus ca cerințele jocului să vizeze direct 

cunoștințele copilului cu privire la aspectul fizic al animalelor domestice aflate în diferite ipostaze.    

- alegerea mărimii cartonașelor/ a pieselor de puzzle;

- formularea feedback-ului de final de exercițiu;

- salvează exercițiul.

Exercițiul rămâne în privat, numai profesorul îl poate vizualiza. Acest lucru ne permite

prelucrarea sau îmbunătățirea exercițiului până când considerăm că este perfect și ar putea fi prezentat 

preșcolarilor/ elevilor.  

Exercițiul în forma sa finală poate fi făcut public, accesând butonul ”exercițiu public” și 

completând câmpurile din formularul ”prelucrează descrierea exercițiului publicat”. Se dă click pe 

butonul ”trimite formular” și în felul acesta exercițiul creat poate fi vizualizat și de alți profesori. Este 

important de știut că, odată ce este făcut public, în partea stângă jos a exercițiului apare numele 

profesorului care a creat exercițiul iar în partea dreaptă se regăsesc link-urile care pot fi trimise către 

preșcolari/ elevi. 

. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

Profesor POPOVICI DĂNUȚ IONEL 

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. 

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 

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 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. 
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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. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

Prof. înv. primar POPOVICI FLAVIA IONELA 

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 

îmbunătății și 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 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. 
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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 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. 

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 

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 creează greu și se poate pierde rapid.  
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Școala online - Promovarea imaginii școlii – Școala online 

Daniela Delia Porfiriu –     

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 3 Tulcea 

Activitățile cu preșcolarii în mediul online au constituit o adevărată provocare pentru cadrele 

didactice dar și pentru părinții copiilor care au devenit parte a echipei de educatori. 

Prin activitățile propuse am urmărit să implic deopotrivă copilul și familia, am abordat teme 

săptămânale legate de viața de zi cu zi, de anotimpuri, am marcat evenimente importante din viața 

copiilor și a familiilor acestora precum și a comunității din care fac parte. 

Am elaborat și oferit părinților și copiilor materiale documentare simple, prezentări interactive 

și filme didactice cu conținut științific accesibil vârstei preșcolarilor, jocuri create pe platforme online. 

Am oferit sugestii de tehnici interesante pentru desen și pictură precum și mici experimente 

prin care să facă zăpadă artificială sau să creeze o furtună de zăpadă într-un borcan atașându-le și 

tutoriale pentru a veni în sprijinul părinților.  

Activitățile pentru care copiii au prezentat un interes deosebit au fost jocurile interactive create 

pe platforme online precum: Worldwoll, JSPuzzles, Jingsawplanet. 

Worldwoll este o aplicație utilă care place copiilor datorită elementelor ludice inserate. 

Cu ajutorul acestei aplicații poți crea jocuri didactice interactive care facilitează munca în cadrul 

activităților sincron precum: „Cutia cu surprize”, „Ghici, ce lipsește?”, „Caută perechea”, Jocul 

umbrelor”. 

Jingsawplanet este o altă aplicație prin intermediul căreia poți crea jocuri online foarte apreciate 

de preșcolari deoarece își păstrează simțul ludic. Această aplicație permite încărcarea unui fișier de 

tip text sau fotografie și decuparea sub formă de piese de puzzle în funcție de complexitatea dorită ( 

de la 3 la câteva sute de piese). 

Activități de succes pot fi considerate și cele de tip „Provocări pentru spiridușii lui Moș 

Crăciun” în care copiilor li se lansau „provocări” prin care își exersau abilități precum: îmbrăcatul 

hainei, încheiatul nasturilor, legatul șireturilor, activități gospodărești pe măsura vârstei lor cum ar fi 

sortarea și așezarea jucăriilor, așezarea hăinuțelor. 

Am aplicat cu succes în cadrul activităților sincron poveștile create în format PPT în care am 

inserat animații urmate de scurte întâlniri cu mascota grupei care le adresa întrebări referitoare la 

conținutul poveștii și la personajele acesteia. Răspunsurile copiilor și participarea la activitate erau 

recompensate cu puzzle surpriză din povestea audiată.  

Ceea ce am învățat în această perioadă în care interacțiunea cu preșcolarii s-a desfășurat doar 

în mediul online, prin intermediul activităților asicron și sincron pe platformă, este faptul că sarcinile 

transmise pentru activitățile asincron trebuie să fie clare și prezentate cât mai simplu, iar activitățile 

sincron trebuie să fie atractive și interactive astfel încât să le mențină interesul pe parcurs și să ofere 

posibilitatea copiilor să interacționeze cu ceilalți copii și cu educatoarea. 

Un alt element important pentru buna desfășurare a activităților sincron este stabilirea clară a 

regulilor pentru întâlnirile online sub forma unui joc cu ajutorul unei marionete care învață să 

deschidă și să închidă microfonul și interacționează cu copiii folosind simbolurile de pe platformă: 

aplauze, apreciere. 

De asemenea, un element deosebit de important în perioada activităților online este acela de a 

crea și oferi copiilor și părinților un feedback permanent referitor la efortul depus pentru realizarea 

activităților precum și la rezultatele obținute, la comportamentul manifestat precum și la progresul pe 

care l-au înregistrat. Împrună, părinți și cadre didactice, am răspuns provocării și am reușit să facem 

din „Grădința online” o activitate de succes pentru copiii noștri. 
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Promovarea imaginii școlii 

Importanța cunoașterii tehnicilor meșteșugărești la clasele primare 

Portik-Orás Ildikó, profesor primar, 

Școala Gimnazială ”Kós Károly”, Gheorgheni 

Educarea tinerei generații reprezintă o preocupare permanentă a societății. La început copiii 

erau îndrumați de familie, apoi s-a ivit necesitatea de a-i învăța de dascăli în școli. Cu timpul învățarea 

școlară a devenit foarte importantă prin caracterul complex și sistematic, condusă de persoane 

specializate. 

În zilele noastre școala are un rol hotărâtor în procesul de devenire a individului. De aceea 

părinții sunt foarte atenți atunci când aleg instituția de învățământ și cadrul didactic pentru copilul 

lor. Conducerea școlii trebuie să se preocupe de elaborarea și actualizarea unui plan de marketing 

care să evidențieze rolul școlii în dezvoltarea elevilor. 

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. 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.  

Personalizarea ofertei educaţionale la nivel instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea 

acesteia în funcţie de nevoile şi interesele partenerilor şi beneficiarilor procesului educational poate 

fi un mijloc eficient pentru a-i atrage. Trebuie promovate proiecte focalizate pe reducerea 

abandonului școlar și susținerea elevilor cu dezavantaj social. Un rol important în acest sens constituie 

activitățile extrașcolare, la care elevii participă cu mult interes și implicare. Cu atât mai mult dacă la 

ele sunt invitați și părinții. 

Argument: 

În condițiile școlii online proiectarea și desfășurarea unor astfel de activități reprezintă o 

provocare pentru fiecare cadru didactic. Personal întâmpin probleme în a-i înzestra pe cei mici cu 

abilități tehnice. Așa mi-a venit ideea unui proiect “Importanța cunoașterii tehnicilor meșteșugărești 

la clasele primare”, proiect care necesită și implicarea părinților. 

Durata proiectului: un an școlar 

Obiective și scopuri: 

- Întărirea relațiilor familiale

- Cunoașterea unor materiale și tehnici tradiționale

- Dezvoltarea abilităților tehnice

- Folosirea unor ustensile

- Trezirea interesului pentru creație

Resurse materiale: materiale naturale (lemn, semințe, flori, fructe, crengi), materiale textile,

obiecte decorative(globuri, lumânări, mărgele, ouă, ceară, ustensile) 

Resurse umane: cadre didactice, părinți 

Metode, strategii didactice și forme de lucru: vizionarea filmulețelor pregătite, observare-

percepere, explicația, forme cooperative de lucru, 

Metode de evaluare 

Producțiile finale se vor fotografia, și din ele se crează un fotoalbum în boocreator.com care va 

fi făcut public pe rețelele de socializare și pe siteul școlii. 

Planificarea activităților, activități legate de sărbători, zile speciale. 

Prezentarea programului activităților, materiale, ustensile necesare 
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Jucării din materiale naturale 

Confecționarea unei coronițe de Advent 

Încondeierea ouălor de Paște 

Jucării din material textil  

Primii pași ai cusutului, broderiei 

Descrierea activităților:  

Activitățile se vor desfășura online pe Meet, fiecare copil va participa cu familia. La începutul 

fiecărei activități se va prezenta un film cu pașii care trebuie parcurși pentru realizarea producțiilor, 

după care vor lucra cu ajutorul părinților. Vor face fotografii pe parcurs și despre producțiile finale.  

Doresc să fructific, prin activităţi comune, dorinţa elevilor de a crea ceva frumos și/sau util, să 

îmbinăm frumos energia noastrǎ cu experienţa părinţilor. Sunt convinsă că elevii, părinții atrași de 

activitate, și mulțumiți de rezultatul muncii lor, le vor povesti și altora, vor distribui pe rețelele de 

socializare fotoalbumul, astfel încât o gamă largă de posibil beneficiari și familiile lor vor afla de 

existența școlii, despre proiectele speciale ale instituției.  

Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv, iar o imagine pozitivă a unei instituții de 

învățământ se creează greu, prin muncă. 
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Prof. înv. Primar POSTOLACHE ANDREEA-LIDIA     

Școala Gimnazială ”Elena Doamna” Cuza-Vodă, jud. Galați 

Imaginea unei școli se constituie din ansamblul reprezentărilor asociate acelei instituții la care 

contribuie toți actorii implicați în activitățile școlare: profesori, elevi, părinți, comunitate, autorități, 

mass media.  

Promovarea imaginii unei școli se realizează cel mai bine prin acțiunile desfășurate. Întrucât 

locul central în actul de construire a imaginii unei școli este conferit de calitatea tuturor proceselor 

instructive-educative derulate în școală, calitatea acestora depinde de factorul uman, implicat.  

Oferta educativă a unei școli, performanțele sale, prestigiul în comunitate, contribuie la 

formarea imaginii școlii în comunitatea locală și reprezintă aspecte constante care se regăsesc în 

strategiile de optimizare a imaginii organizaționale.  

Școala online a reprezentat o adevărată provocare în învățământul românesc. Dincolo de 

neajunsurile evidente ale sistemului, cadrele didactice, elevii, dar și părinții acestora au făcut posibilă 

continuarea procesului educațional, în condițiile impuse de pandemia Covid-19, prin intermediul 

diverselor instrumente de comunicare la distanță.  

Astfel, cadrele didactice au realizat activități didactice din perspectiva principiilor curriculare 

și a celor privind învățarea prin intermediul tehnologiei și al internetului, elaborând sau adaptând 

resurse educaționale deschise, aplicații, încărcate pe platforme dedicate și la care există acces liber, 

respectând curba de efort a elevilor și evitarea supraîncărcarea acestora cu sarcini de lucru. 

Promovarea modelelor de bune-practici reprezintă una dintre cele mai eficiente şi mai puţin 

costisitoare strategii de promovarea a unei organizaţii. Cu atât mai mult în timpul școlii online, cadrele 

didactice au ales să comunice prin intermediul site-urilor sau blogurilor şcolare, al forumurilor, 

revistelor școlare, dar şi prin intermediul reţelelor de socializare, desigur respectând regulamentul 

GDPR de protecție a datelor participanților, promovând activitățile desfășurate în școala online și 

aducând un plus de valoare instituției pe care o reprezintă. 

Indiferent de forma de comunicare aleasă- sincron, asincron sau mixtă- există o largă varietate 

de activități care au fost desfășurate și în mediul online.  

Mediatizarea continuă a activităților formativ-educative, destinate formării competențelor cheie 

ale elevilor, dar și a activităților extrașcolare desfășurate în mediul online, în vederea menținerii 

parteneriatelor cu diverse ONG-uri care susțin activitățile educative și a colaborării cu instituțiile 

partenere, contribuie la promovarea imaginii instituției, pe toate canalele de comunicare de care 

școala dispune. 

Toate acestea influențează imaginea pe care beneficiarii serviciilor școlii și-o formează despre 

activitățile organizației școlare, generând, implicit, o imagine favorabilă a școlii în comunitatea 

locală. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII, ȘCOALA ÎN ONLINE 

PROF. PREDA ALINCUȚA VOICHIȚA 

C. N. ,,ANDREI MUREȘANU”

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.  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.

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 așcolii care identifică semnificațiile acesteia, 

reprezintă codul genetic al organelor școlare, prin care are loc dezvoltarea școlii per ansamblu prin 

cultură.  

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.  

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. Şcolile aleg să comunice,  

pe baze profesioniste, prin intermediul site-urilor sau blogurilor şcolare,  dar şi prin intermediul 

reţelelor de socializare,  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. Deoarece existenta Imaginea școlii este un complex 

constituit din istoria organizației școlare, calitatea ofertei educative, 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. 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 

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.  

BIBLIOGRAFIE: 

1. Iosifescu Ș. Calitatea educaţiei: concept, principii, metodologii. București, 2008.
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 

REALIZATE ÎN ONLINE 

PENTRU PROMOVAREA IMAGINII GRĂDINIȚEI 

Grădinița cu p. p. nr. 33 Brașov   

Prof. înv. preșc. PREDA ANIȘOARA 

Începând cu luna martie 2020 învățământul din România a fost forțat să se digitalizeze,în 

contextual pandemiei create de covid 19.Unul dintre avantajele aduse de educația online obligatorie, 

în contextul pandemic, este tocmai forțarea unei digitalizări a educației. Unele dintre școli, grădinițe 

au reușit să achiziționeze echipamente digitale de calitate,educatoarele,învățătorii și  profesorii și-au 

îmbunătățit competențele digitale și au devenit mai deschiși spre integrarea mijloacelor tehnologice 

în procesul educațional. 

Să nu uităm totuși că grădinițele,școlile nu sunt doar un loc pentru educaţie academică, ci şi 

pentru învăţarea abilităților sociale şi emoţionale, interacţiune şi sprijin social. Pentru că 

preșcolarii,elevii  se află în proces de formare și funcționează diferit, au nevoie de sprijin, de 

comunicare și de susținere din partea familiei și a grădiniței, 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. 

Probabil că lipsa conținutului educațional adaptat la sistemul de educație online constituie o 

dificultate în desfășurarea eficientă a orelor online. Toate cadrele didactice au depus și depun eforturi 

pentru a-și îmbunătăți competențele digitale și de adaptare a conținutului educațional, unii dintre ei 

caută singuri materiale pe internet, alții s-au înscris la diferite cursuri gratuite, însă nu există o 

abordare unitară cu privire la materialele care ar trebui utilizate. De asemenea, profesorii au fost 

nevoiți să aloce un timp mult mai mare, poate chiar dublu, pentru pregătirea orelor online. 

Grădinița noastră a considerat, că e important ca noi,cadrele didactice,să fim cât mai implicate  

în predarea online pentru a ne promova activitatea desfășurată cu preșcolarii,pentru a nu pierde 

contactul cu copiii,părinții acestora. Deși, la început nu a fost ușor,în timp ne-am mobilizat și am 

reușit să desfășurăm activități din ce în ce mai diverse,mai atractive pentru copii, prin utilizarea 

diferitelor platforme educaționale adecvate vârstei preșcolarilor: kahoot, jigsawplanet.com,learning 

apps, wordwall, google meet, zoom,m.thecolor.com,gmail, yahoo, whatsapp, aplicații google 

(prezentări google), powerpoint, you tube etc. 

Am fost plăcut impresionată să văd că părinții se implică foarte mult în educația copiilor,că 

răspund cu promptitudine solicitărilor noastre.  Chiar dacă predarea nu a fost față în față fizic,a contat 

foarte mult pentru copii și întâlnirile online. Au avut prilejul să își vadă colegii lor, au menținut într-

un fel legătura cu grădinița. Au fost foarte atrași de exercițiile, jocurile desfășurate pe platformele 

educaționale,cum ar fi: wordwall, kahoot, learnig apps, jigsawplanet.com,m.thecolor.com.  

Am dorit să desfășurăm educație de calitate chiar și online, având în vedere așteptările 

părinților,deoarece în condițiile unui sistem concurențial în continuă dezvoltare,devine imperativă 

accentuarea eforturilor de promovare a imaginii grădiniței  şi de stabilire a unor relații directe cu 

viitorii potențiali beneficiari/părinți. Imaginea grădiniţei are o puternica influenţă asupra aşteptărilor, 

iar aceste aşteptări influenţează alegerea beneficiarilor. 
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Grădinița noastră și-a construit şi consolidat o imagine pozitivă în ani de grijă, de muncă 

sistematică de comunicare şi de calitate profesională. Cadrele didactice din grădinița noastră au dat 

dovadă încă o dată de seriozitate, perseverență, professionalism, creativitate în abordarea procesului 

instructiv-educativ desfășurat cu preșcolarii. Am putea spune că acestă perioadă a fost o provocare 

pentru noi,deoarece a trebuit să ne adaptăm foarte repede la nou și să funcționăm la parametri optimi. 

Foarte mult a contat și sprijinul părinților, fără ajutorul acestora neputând să desfășurăm ceea 

ce ne propusesem.Încă o dată,se dovedește faptul că în educație primează interesul copilului și că 

educația acestuia nu poate fi realizată fără implicarea responsabilă și conștientă a tuturor factorilor și 

anume: copii,cadre didactice, familia și comunitatea.  

Prezenţa sistematică a părinţilor şi a comunităţii în „viaţa grădiniţei“ sporesc interesul pentru 

educarea integrală a copiilor. 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. 

Putem spune astfel, că învățarea online a deschis căi de reformare a sistemului educațional, de 

valorificare a competențelor și deprinderilor pentru viață. Învățarea online trebuie să fie o parte 

componentă a învățământului tradițional și pe viitor, astfel vor putea fi valorificate toate posibilitățile 

pentru o educație de calitate.  
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

Preda Daniela-Monica 

Școala Gimnazială „Regina Maria”, București 

Interacţiunea şcolii cu mediul social, cultural şi economic, transformarea şcolii într-un centru 

de resurse educaţionale şi de servicii oferite comunităţii. 

Învăţământul trebuie canalizat spre obţinerea de rezultate competitive la nivelul masei de elevi. 

Trebuie asigurată calitatea predării şi învăţării în acord cu standardele timpului nostru . 

Învăţământul trebuie să determine schimbări pozitive la nivelul comportamentului individual şi 

social. 

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. 

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.  

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 

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 modelelor de bune-practici reprezintă o una dintre cele mai eficiente şi puţin 

costisitoare strategii de menţinere a mediului competitiv dintr-o organizaţie. 

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. 

“ Nu zidurile fac o şcoală, ci spiritul ce domneşte într-însa” Ferdinand, rege al României 
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Preda Maria Alexandra   

Școala Gimnazială C. Rădulescu Codin / G. p. n. Albotele-Priboieni 

Consider că, educația este una dintre cele mai puternice motoare în ceea  ce privește schimbările 

sociale și cele ale dezvoltării, dar pentru activarea acestuia sunt necesare schimbări de bază,care să 

îndeplinească condițiile de dezvoltare a unei societăți echitabile, accentul fiind pus pe cunoaștere. 

În zilele noaste, unitatea de învățământ este pregatită pentru a face 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 fac din unitatea de 

învătămănt un cadru viu, un mediu ce este în continuă schimbare . Internetul, privit la început într-un 

mod reticent, a devenit acum un mediu de promovare , 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. 

O școală trebuie să procure și să ofere pieței ceea ce se cere, să-și orienteze activitatea în direcția 

așteptărilor comunității, mai precis a elevilor și a părinților acestora. Marketingul este un demers 

științific care se referă  nu doar la cunoașterea cerințelor  de consum, ci și anticiparea lor, adaptarea 

permanentă la nevoile participanților  în vederea păstrării unui parteneriat bine consolidat, bazat pe 

mulțumirea familiilor. Acesta presupune o mulțime de metode și tehnici care să poată analiza 

cantitativ și calitativ fenomenul precum și previziunea pieței. 

Promovarea imaginii școlii se realizeaza prin elaborarea unor proiecte la nivel local care să 

pună accentul pe multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplarelor de bună practică în 

managementul instituțional.  

Activitățile extrașcolare vine să sprijine promovarea imaginii instituției școlare. Copilul traiește 

într-o lume în care domină preponderent mass media, influențele nesemnificative 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  

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. 

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. primar, Predescu Claudia Ionela 

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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Marketingul școlii în online 

Prof. consilier Predoi Marinela - Cristiana 

Liceul de Arte „I. St. Paulian” 

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. 

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. Succesul învățământului la distanță este o rezultantă a unui efort colaborativ dintre cadru 

didactic, informatician, inginer de sistem, manager școlar, performativitatea rețelei de comunicare 

etc. și nu un atribut exclusiv al profesorului; 

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-ul 

online. 

Marketingul online aduce, în principal, patru mari beneficii: 

1. O eficiență mai mare în îndeplinirea misiunii instituției. Marketingul oferă instrumentele

pentru a compara ceea ce instituția face actualmente cu misiunea și obiectivele stabilite. Analizele 

fundamentate științific, realizate în detaliu, sunt baza pentru programe care să se adreseze problemelor 

reale în parteneriatul școlii cu familiile elevilor. Marketingul contribuie la identificarea problemelor 

și la planificarea răspunsurilor care să ajute instituția în îndeplinirea misiunii asumate. 

2. Crește satisfacția publicului și a pieței servite. Dacă instituția eșuează în dezvoltarea de

programe satisfăcatoare pentru nevoile elevilor, părinților, finanțatorilor și altor persoane implicate, 

impresiile negative și reducerea intrărilor de fonduri vor avea efecte negative. Instituțiile care sunt 

insensibile la nevoile pieței se confruntă cu mai multă apatie și cu o moralitate mai scazută. Pentru 

astfel de instituții este dificilă atragerea de noi clienți și noi resurse financiare 

3. Sporește atragerea resurselor de pe piață. În încercarea de a-și satisface clienții, instituțiile

trebuie sa atragă resurse variate: angajați, finanțatori, alți susținători. Iar nivelul de atragere a acestor 

resurse este direct proporțional cu satisfacția oferita in schimb. 

4. Eficientizarea acțiunii pe piață. Marketingul online accentuează rolul managementului și

coordonarii dezvoltării programelor, formării prețurilor, comunicațiilor și distribuției. Multe instituții 

iau decizii fără a lua în considerare legăturile cu piața, îndepărtând pe mulți dintre cei care trebuiau 
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atrași. Având în vedere că puține instituții educaționale își pot permite risipirea resurselor, ele trebuie 

să atingă un nivel ridicat de eficacitate în relațiile lor cu piata. 

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. 

Bibliografie: 

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

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

3. http://www.scritube.com, Marketing educational

4. Negrilă Iulian, Marketing educational
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Importanța activităților educative realizate în online   

pentru promovarea imaginii școlii 

prof. înv. primar Prelipcean Otilia - Elena   

Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuți 

Marketingul este o activitate menită să satisfacă nevoile și dorințele clienților prin procese de 

schimbare. Conceptul de schimbare este central în marketing. Dar ce este marketingul educațional? 

Acest concept, destul de nou, este definit de Kotler și Fox astfel: “proiectarea și managementul 

instituției educaționale astfel încât să întâmpine nevoile și așteptările grupului-țintă, precum și 

utilizarea unor modalități eficiente de valorizare, comunicare, distribuție”. 

Instituțiile educaționale au nevoie de resurse pentru a putea să ofere servicii. Școlile, liceele, 

universitățile depind de banii de la bugetul statului, de taxele de școlarizare, de donații și granturi ca 

suport financiar, de elevi și de alți clienți, ca beneficiari ai serviciilor educaționale. 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 și alte servicii pe piața educației. În schimb, ele primesc resursele necesare: 

taxe școlare, donații, bani de la bugetul statului.  

Orice școală are nevoie de marketing educațional pentru a crește reputația instituției de 

învățământ, astfel dobândind elevi mai buni și personal de calitate, precum și pentru a crea sentimente 

de apartenență și mândrie în rândul propriilor elevi și angajați. 

Promovarea imaginii școlii se poate realiza prin utilizarea instrumentelor de marketing 

educațional: pagini web (site-ul școlii, pagina oficială de Facebook), articole în presa locală sau 

județeană, pliante/broșuri de prezentare, organizarea de evenimente („Ziua porților deschise”, 

conferințe, simpozioane). Din păcate, în timpul școlii online multe dintre aceste instrumente nu au 

putut fi folosite, astfel că școala a continuat să promoveze activitățile educative realizate online pe 

canalele de comunicare la distanță, în special pe pagina de Facebook, deoarece are cea mai multă 

vizibilitate. Unele activități au fost date ca exemple de bune practici la Cercurile pedagogice județene, 

organizate, de asemenea, online, iar altele au fost popularizate pe blogul Inspectoratului Județean, 

dedicat educației nonformale. 

În concluzie, promovarea activităților educative realizate în timpul școlii online are o 

importanță deosebită în consolidarea parteneriatului școală-familie-comunitate, în insuflarea 

respectului, atât al elevilor, cât și al cadrelor didactice, față de munca și realizările colegilor lor, 

precum și în dezvoltarea sentimentului de apartenență la o comunitate cu aceleași aspirații și valori. 

Bibliografie: 

P. Kotler, K. Fox, Strategic Marketing for Educational Institutions, Prentice-Hall, 1995

Resurse web:

https://slideplayer.com/slide/14465665/

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

ce-pot-fi-oferite-de-scoala 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REALIZATE ÎN ONLINE 

PENTRU PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

Preoteasa Maria Antoaneta 

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  platformele Kinderpedia, Zoom. 

Activitățile instructiv-educative susținute online mi-au 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.   

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 prescolarul, 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. 

Activitățile desfășurate online au apropiat părintele de tot ceea ce înseamnă actul educațional și 

au reușit să promoveze imaginea grădiniței în comunitate. Cheia succesului a fost suținută prin 

următoarele demersuri: 

• 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

• Implicarea în cunoașterea nevoilor copilului ca elev (părinți) și cunoașterea elevului în mediul

său familial (profesori) 
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• Colaborarea pentru activități extracurriculare atractive pentru copii, cât stau acasă (ateliere

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

EDUCATOARE Prescoviță Oana 

GRĂDINIȚA cu Program Prelungit Năzdrăvanii, 

structură a Școlii Gimnaziale nr. 1 Onești, JUDEȚUL Bacău 

GRUPA mijlocie 

TEMA SĂPTĂMÂNII ,,Primăvara- anotimpul bucuriei ” 

TEMA ZILEI ,,Culorile primăverii” 

COMPORTAMENTE URMĂRITE 

Dezvoltarea sensibilității și a gustului estetic și artistic; 

Obținerea unor forme spontane și elaborate. 

DOMENIUL EXPERIENȚIAL Domeniul Estetic și Creativ 

CATEGORIA DE ACTIVITATE Educație plastică 

SARCINA DE LUCRU 

       Stimați părinți,    

Este din nou primăvară și natura tocmai s-a trezit la viață. 

Odată cu ea a înflorit câmpia iar florile au început să-şi deschidă petalele, să parfumeze aerul 

şi să zâmbească cerului. E anotimp de sărbătoare  iar natura se închină în faţa curcubeului de culori. 

Să ne bucurăm împreună de toate aceste minuni ale naturii! 

Observați cu copiii dumneavoastră natura, florile, cerul, insectele…toate schimbările din jurul 

nostru! 

Discutați despre aceste schimbări și puneți-le la dispoziție materiale( acuarele, culori, 

plastelină) astfel încât să realizeze lucrări cu ce i-a impresionat mai mult! 

MATERIALE NECESARE & LINKURI UTILE 

•Acuarele

• Pensulă

• Folie alimentară/ hârtie/ plastelină

REFLECȚII ÎN URMA ACTIVITĂȚII DESFĂȘURATE ACASĂ 

Se știe că toți copiii sunt fascinați de culoare, ei comunică stările și sentimentele lor prin culoare. 

Astfel, mai mult decât alte activități, cea plastică constituie mijlocul de activare și stimulare a 

potențialului creator. 

Pornind de la această premisă am îndemnat părinții să pună la dispoziția copilului materialele 

necesare și să lase frâu liber imaginației și creativității. 

Doar că în locul clasicului suport de lucru: hârtia …și furând o idee mai veche de la grădiniță, 

mămicile creative au ajutat copiii  să realizeze o pictură pe folie alimentară înfășurată în jurul unui 

scaun de bucătărie răsturnat. 

Dar am primit și alte lucrări drăguțe și pline de culoare: buchet de flori realizat prin amprentarea 

cu o sticlă de plastic, o buburuză confecționată dintr-un tub de hârtie, insecte modelate cu migală și 

multă creativitate. 
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Importanta timpului și spațiului de învățare online în grădinita de copii 

Profesor învățământ preșcolar Presură Elena Alina   

Gradinita cu program prelungit ”Piticot”, Craiova 

Renumitul pedagog român, Constantin Cucoș spune că ”alături de învăţarea clasică, ce 

presupune coexistenţă şi prezenţă fizică, într-un cadru bine desenat din punct de vedere spaţial şi 

cronologic, în ultimele decenii s-a ivit un nou mediu de învăţare, cel electronic, datorat noilor 

tehnologii de informare şi comunicare.  

Termenul de e-learning desemnează acea realitate educaţională realizată prin intermediul 

reţelelor electronice şi prin implicarea noilor tehnologii comunicaţionale şi multimedia. Prefixul e 

trimite la termenul de electronic, de online, de conectivitate directă sau amânată cu o entitate 

receptoare sau transmiţătoare de mesaje educogene. E-learning-ul poate fi înţeles ca o abordare 

inovativă, interactivă, centrată pe educat, care face din mediul informaţional un aliat de primă mână.” 

Utilizarea internetului si a noilor tehnologii este un domeniu cu o dinamica deosebită atât în 

întreaga lume cât și în țara noastră. Organizația Salvați Copiii concluziona în anul 2015 că vârsta 

medie la care copiii încep sa folosească internetul este de 8 ani.  

În anul 2020, ca urmare a adoptării pe scară largă a învățământului online, vârsta medie de 

accesare dirijată a platformelor digitale a scăzut considerabil, corespunzând preșcolarității. 

Conform unui studiu realizat de specialiști în domeniul educațional,în cazul unei zile libere, fie 

că vorbim de sfârșitul de săptămână sau de vacanță, 48,3% dintre copii petrec peste 6 ore pe zi online. 

Referindu-se la timpul petrecut pe internet, 40% dintre copii spun că se întâmplă foarte des să 

navigheze fară un scop anume, 31% că au petrecut mai puțin timp cu familia și 28% că au încercat 

fără succes să petreacă mai puțin timp online. 99% dintre copiii din studiu au declarat că au un profil 

pe o rețea socială. 27% dintre respondenți au declarat că într-o zi obișnuită de școală petrec peste 6 

ore online.  

Sfatul specialiștilor din domeniu este organizarea timpului și spațiului petrecut de elevi în 

mediul virtual, ținând cont de câteva aspecte: 

- nivelul de digitalizare

- nevoile diferite de învățare

- programa școlară

- timpul optim de expunere la ecran ținând cont de vârsta copiilor

- nevoia de socializare

Cadrele didactice au responsabilitatea de a organiza sesiuni de învățare online ținând cont de

următoarele aspecte: 

- particularitățile de vârstă și individuale ale copiilor

- recomandările specialiștilor în legătură cu timpul petrecut în fața ecranelor

- schimbările din rutinele zilnice ale copiilor.

Preșcolaritatea sau ”Vârsta simbolică”, ”vârsta de aur a copilăriei”, ”vârsta micului faur”este

vârsta unor achiziții psiho- comportamentale fundamentale a căror calitate va influența în mare 

măsură nivelul de adaptare și integrare  a copilului în fazele următoare ale evoluției și dezvoltării lui. 
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Preșcolaritatea reprezintă etapa în care curiozitatea și interesul pentru cunoaștere sunt mari. 

Pentru a-și satisface aceste nevoi, copiii au nevoie de socializare atât în cadrul familiei cât și în afara 

ei, se joacă împreună cu alți copii, comunică despre propriile nevoi. 

La această vârstă de aur se dezvoltă comportamentele socio- afective, de comunicare și de 

limbaj, cognitive, psihomotorii. Mediul favorabil dezvoltării acestor comportamente este, fără 

îndoială, mediul școlar, al grădiniței, însă atunci când suntem fortuiți să creeăm experiențe de învățare 

în afara mediului școlar, le putem realiza și cu ajutorul tehnologiei informatice. 

Conform specialiștilor, frecvența optimă de desfășurare a activităților este de 2-3 sesiuni online 

pe săptămână, cu participare directă, iar durata acestora trebuie să fie în concordanță cu timpul optim 

de ecran pentru această vârstă (între 15-30 minute). 

Cadrele didactice pot iniția sesiuni zilnice, dar copiii pot frecventa clasele online în concordanță 

cu aceste recomandări, pentru a evita expunerea prelungită la ecran. 

Chiar dacă pe platformele digitale se pot încărca diverse materiale didactice, este bine ca 

folosirea de către preșcolari a acestor materiale să se realizeze în afara spațiului digital. 

Chiar Scrisoarea Metodică pentru anul școlar 2020/2021 clarifică aceste aspecte și recomandă 

ca sugestiile, temele, să nu genereze complexe sau presiune nejustificată asupra copiilor și părinților. 

Se recomandă ca părinții preșcolarilor să nu fie conectați simultan ci atunci când timpul și serviciul 

le permit. Preșcolarii nu vor fi solicitați să efectueze” lecții” în fața calculatoarelor, telefoanelor. 

BIBLIOGRAFIE: 

Constantin Cucos,”Caracteristici şi criterii de calitate a unui conţinut didactic de tip e-learning”, 

martie 2020, blog personal 

Andreea Ioana Ciocâlteu, Cristina Maria Gunea, formatori curs ”Provocări și soluții în educația 

digitală”, CCD, București 

Scrisoarea Metodică pentru anul școlar 2020/2021, învățământ preșcolar 
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Profesor pentru învățământ preșcolar: Pricope Mihaela

Școala Gimnazială Duiliu Zamfirescu Focșani   

Structură Grădinița cu p. p. nr. 7 

Cum această perioadă a fost o provocare pentru noi toți, am încercat să ne adaptăm activitatea 

la condițiile impuse de pandemie. Grădinița noastră este recunoscută ca fiind o instituție ce oferă o 

educație de calitate, cu cadre didactice bine pregătite, serioase, comunicative, drept urmare nu ne-am 

dezis nici în aceste condiții.  

Am continuat să învățăm, să ne distrăm și mai ales să dezvoltăm abilități: motricitatea (jocuri 

de mișcare, modelare, manipulare), limbajul (povești, poezii, litere), matematică (mulțimi, poziții 

spațiale, numere, măsurare), ritmul (sunete, cântece, jocuri ritmice), atenția (orientare, memorie, 

sortare), creația (pictură, desen). 

Beneficiul major al acestui tip de învățare este că se desfășoară în confortul unui mediu cunoscut 

de copil, bazat pe încredere și siguranță, iar acest lucru favorizează o învățare eficientă și durabilă. 

Mai mult, cei mici pot parcurge materialele video în ritmul propriu, în funcție de materialele 

disponibile, de timpul adultului, de nevoile și interesele individuale. 

Am încercat să asigurăm o continuitate a activităților desfășurate în grădiniță proiectând 

activități pe teme săptămânale, proiecte tematice care respectă particularitățile de vârstă ale copiilor. 

Am venit în ajutorul părinților cu materiale educative potrivite nivelului de înțelegere al preșcolarilor. 

Grădinița dispune de platformă proprie de învățare, așadar ne-a fost facil să desfășurăm 

activitățile propuse atât asincron cât și sincron. Am avut în vedere riscul de expunere al copiilor în 

fața ecranelor și nu am abuzat de activități ce presupun acest lucru. 

Prezint în continuare un exemplu de activități desfășurate pe parcursul unei săptamani: 

*„Bună dimineața! Continuăm proiectul "O poveste să-ți mai spun...", având ca temă în această 

săptămână: "Ciuboțelele ogarului". 

Pentru astăzi v-am pregatit la |Cunoașterea Mediului câteva informații și imagini despre rasele 

de câini. Puteți lucra din caietul pentru Cunoașterea Mediului. 

Activitățile se fac în funcție de timpul și de materialele disponibile. Vă doresc spor în toate și 

aștept lucrările voastre!  

Vă propun o activitate de pictură "Dalmațianul". 

*Bună dimineața! Pentru astăzi v-am pregătit povestea "Ciuboțelele ogarului", de Călin Gruia.

După lecturarea poveștii puteți lucra în caietele de Educarea Limbajului. Puteți decupa apoi 

personajele din poveste. 

*Bună dimineața! Vă aștept la ora 10 să ne vedem pe classroom, linkul de la activitățile liber

alese. 
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*Bună dimineața! Astăzi vom fi matematicieni!       Vom forma mulțimi cu diferite obiecte ( 

jucării, jetoane, etc.). Se pune accent pe formarea mulțimilor cu elemente de același fel prin 

încercuire. Comparăm două mulțimi prin punere în corespondență a elementelor, observăm mulțimi 

mai mari, mai mici, egale. ("De ce o mulțime este mai mare?", "Pentru că are mai multe elemente.", 

"Ce putem face să fie egale?", "Adăugăm elemente la mulțimea mică până când are tot atâtea ca și 

cealaltă.") 

După ce vă jucați cu mulțimile, puteți lucra în caietul de Știință Matematică. 

Aș vrea să încercați să desenați și voi un cățel, ascultați și, dacă puteți, învățați cântecul "Azi 

Grivei e mânios". 

*Bună dimineața! Astăzi vă propun să faceți mișcare, jocul "Iepurele încălțat, de ogar e alergat!"

Cu frații, părinții, bunicii puteți să vă jucați de-a iepurele și ogarul. 

Vă propun să confecționați din hârtie un iepuraș și un cățel.” 

În fiecare zi am atașat lucrări model realizate de mine, textele poveștilor sau ale poeziilor, 

imagini reprezentative pentru buna desfășurarea a activităților și facilitarea înțelegerii de către copii, 

linkuri cu cântecele, jocuri muzicale, filmulețe. 

Am ales să fac parte din echipa de cadre didactice de la această grădiniță din următorul motiv: 

educația de calitate într-o formă curajoasă și creativă, alături de iubirea și îngrijirea copiilor, este 

absolut necesară pentru a crea o lume în care să trăim fericiți și cu sens, noi și copiii noștri, acum și 

în viitor. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII ONLINE 

Prof. Pricopi 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. 

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”. 

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.  

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 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 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. 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 3, MARTIE, 2021

333



Rolul promovării imaginii școlii în performanța educațională 

Prof. Prihoancă  Diana – Mirela 

Școala Gimnazială ,,Scarlat Longhin,, Dofteana 

Astăzi, apare tot mai pregnant  necesitatea formării și promovării imaginii școlii atât ca entitate 

ca ansamblu dar și a fiacărui cadru didactic în parte. Performanța educațională se obține prin 

promovarea unei viziuni moderne privind actul de     învățământ dar și asigurarea unei baze materiale 

didactice complexe și competitive.    

Participarea elevilor și cadrelor didactice  la concursuri locale, județene, naționale, este de 

asemenea esențială în promovarea imaginii școlii. Toate activitățile cu rol în promovarea imaginii 

școlii sunt ample și orientate spre atingerea unor obiective ce urmăresc un scop pe termen lung. 

Promovarea imaginii școlii reprezintă o prioritate pentru o bună colaborare între școală- elevi – 

părinți. De aceea o campanie de succes trebuie să aibă o latură educativă. Întotdeauna, aceasta trebuie 

să lumineze publicul, oferindu-i o perspectivă diferită despre ceea ce știau sau credeau că știu.         

Un al doilea  element este asigurarea unor stimulente materiale, care pot contribui la eficacitatea 

campaniei.  Al treilea element este constrângerea.

Al patrulea  element  se referă la susținerea mesajului  ,nu numai pentru că oamenii uită  dar și 

pentru că apar membrii noi în publicul țintă. Susținerea ajută la intensificarea mesajului, pentru că 

extinde aria de acoperire a mesajului  și la oameni din afara unității școlare .

Evaluarea reprezintă al cincilea element semnificativ al unei campanii de publicitate.    

Astfel se identifică ce fel de schimbare de comportament s-a produs, când s-a produs  și pentru ce 

public.  

În general, imaginea unei instituții educaționale e direct dependentă de reguli, criterii care iau 

diferite forme de-a lungul timpului, evoluând continuu ,îmbogățite și asimilate de comunitate. 

De asemenea, relațiile de colaborare dintre profesori și părinți întăresc identitatea școlii și 

sporesc prestigiul instituțional și personal al tuturor celeor implicați   , dau un sens de utilitate timpului 

petrecut împreună și deschid perspectiva unor preocupări informale cu valoare formativă.

În concluzie, școala, se promovează prin ceea ce oferă societății, prin copiii de astăzi, viitorii 

adulți de mâine, care se dezvoltă, reușesc în viață și interacționează eficient în societate     datorită 

valorilor asimilate în școală.

Bibliografie: 
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Importanța activităților educative realizate în online   

pentru promovarea imaginii școlii 

Prof. înv. preșcolar Pripon Teodora Cipriana 

Șc. Gimn. Simion Balint Roșia Montană, jud. Alba 

Şcoala reprezintă cadrul organizat şi competent, cu responsabilităţi majore multiple în viaţa 

unei comunităţi pentru educarea şi instruirea tinerei generaţii. Rolul ei este de a continua într-un cadru 

organizat şi ştiinţific procesul de instruire şi educare a copiilor, proces început în familie, şi de 

adaptare a acestora la solicitările societăţii, de transmitere tinerei generaţii a valorilor culturale şi 

morale necesare comportamentului şi integrării lor în societatea contemporană. 

Şcoala funcţionează ca un centru coordonator şi de legătură cu celelalte instituţii ale comunităţii 

şi cu ceilalţi factori cu preocupări educaţionale și se dezvoltă prin efortul combinat al structurii de 

conducere a școlii, al personalului școlii, al elevilor și părinților, aceștia alcătuind comunitatea 

educațională. De aici permanenţa actului educaţional, continua instruire şi educare a fiinţei umane, 

permanenta atenţie ce trebuie acordată schimbărilor de conţinut pe care le impune societatea şi 

capacitatea de adaptare a tinerilor la cerinţele mereu sporite ale societăţii contemporane.  

Tehnologia are un rol foarte important în asigurarea calităţii şi a eficientizării procesului de 

învăţământ. Forma cea mai importantă a contextului tehnologic o reprezintă tehnologia informatică. 

Suspendarea cursurilor a fost 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 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. 

Activitățile instructiv-educative susținute online mi-au 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, tableta) în scop educativ, au avut 

posibilitatea să învețe lucruri noi, 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 watshapp- pe care au lucrat majoritatea preșcolarilor, realizarea planificării în platforma 

Kinderpedia, unde am adăugat ca invitat pe d-na director, dar și pe Zoom, în cadrul conferințelor 
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online, consiliilor profesorale sau a cercului pedagogic), am învățat să creez jocuri didactice educative 

și filmulețe cu povești pentru preșcolari. 

La baza acestor decizii au stat următoarele ipoteze: 

1. Dacă educatorul este în legătură directă cu preșcolarul când acesta își petrece timpul în

activități educaționale dirijate, atunci calitatea informației consolidate sau dobândite crește. 

2. Dacă se desfășoară cu preșcolarul activități efectuate într-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 mobilă 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 și am realizat conferințe online de trei ori pe săptămână pe Zoom, 

din platforma Kinderpedia: 

• luni- DS (Cunoașterea mediului) și DEC (Educatie plastică)

• marți - DȘ (Activitate matematică) și DEC (Educație muzicală)

• miercuri- DLC (Educarea limbajului) și DOS (Activitate practică)

• joi- DLC (Educarea limbajului) și DPM (Educație fizică)

• vineri- DȘ (Activitate matematică) și DOS (Educație pentru societate)

Am încercat să promovez imaginea şcolii în comunitate prin seriozitatea activităţilor

desfăşurate în mediul online printr-o pregătire temeinică a materialelor prezentate preșcolarilor și 

perfecționare continuă prin participarea la cursuri online. 

Misiunea școlii noastre este de a avea porțile deschise tuturor celor care vor să cunoască, să 

învețe, să înțeleagă, să se formeze și să se împlinească, oferind șanse egale de calitate. 

Simbolurile şcolii:  

Deviza: „Mâine să fii mai bun ca azi!”  

Valori şi principii cultivate şi promovate în şcoala noastră: 

Profesionalismul - a fi cel mai bun în domeniul său de activitate 

Integritatea – a avea puterea interioară de a spune adevărul, de a acţiona onest în gând şi în 

faptă 

Cooperarea – a arăta grijă şi compasiune, prietenie şi generozitate faţă de ceilalţi 

Respectul – a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi, nu în 

ultimul rând, faţă de propria persoană 

Responsabilitatea – a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin fiecăruia, 

asumarea răspunderii pentru propriile acţiuni 

Autodisciplina – a avea control asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe impulsuri şi a avea un 

comportament adecvat oricărei situaţii; a da tot ce ai mai bun în orice împrejurare. 

Bibliografie: 

1. Scrisoarea metodică pentru învățământul preșcolar, nr.35707/07.10.2020;

2. https://zoom.us/

3. https://wordwall.net/

4. https://learningapps.org/

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 3, MARTIE, 2021

336

https://zoom.us/
https://wordwall.net/
https://learningapps.org/


Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Prișcoveanu Raluca-Bianca 

Grădinița cu Program Prelungit, Nr. 1 Poarta Albă 

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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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Prof. Prisecariu Gheorghe - Silviu 

Școala Gimnazială Cleja, Com. Cleja, Jud. Bacău 

Într-o societate care se află într-o continuă schimbare, cunoștințele se perimează repede și din 

acest motiv elevii care termină liceul sau chiar studiile superioare, se văd puși în situația de a nu mai 

putea aplica ceea ce au învățat pe parcursul acestor ani. Din acest motiv, scopurile și obiectivele 

învățământului românesc s-au schimbat în ultimele decenii, accentul nu mai cade pe însușirea unor 

cunoștințe ci pe formarea competențelor. Elevii trebuie să capete pârghiile prin care, mai târziu, se 

vor descurca singuri, adică trebuie să învețe cum să învețe. Profesorul este din ce în ce mai mult un 

coordonator care să îndrepte pașii copiilor în direcția potrivită. 

Această schimbare survenită în cadrul procesului de învățământ determină modernizarea bazei 

materiale dar şi schimbarea unor mentalităţi la nivelul cadrelor didactice, care încep să înțeleagă rolul 

esențial pe care îl joacă activitățile educative realizate în mediul online pentru promovarea imaginii 

școlii. Ele trebuie să se arate dornice să împărtăşească elevilor noile metode şi tehnici prin care elevii 

pot căpăta anumite abilităţi sau competenţe şi nu doar cunoştinţe. Mulţi dintre elevii noştri, fie 

constrâşi de împrejurări fie din dorinţa de a evolua, fac cunoştinţă cu sisteme de învăţământ europene 

sau chiar internaţionale unde, contează mai puţin bagajul de cunoştinţe şi mai mult posibilitatea de 

adaptare rapidă la schimbările societăţii în care trăiesc. 

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. 

Procesul de învăţare defineşte oamenii la orice vârstă. Existenţa umană în sine este condiţionată 

de învăţare; pentru a supravieţui suntem nevoiţi să învăţăm: să cunoaştem mediul, să ne cunoaştem 

apropiaţii şi, forma cea mai profundă, să ne autodepăşim. 

Cea mai nouă tendinţă în învăţământ, cunoscută şi apreciată ca cea mai eficientă şi de dorit de 

până acum, este învăţământul electronic. Cunoscut ca „e-learning” sau, mai nou, ca „e-education”, 

conceptul de învăţământ electronic (sau virtual) este reprezentat de interacţiunea dintre procesulde 

predare – învăţare si tehnologiile informaţionale. E-learning este în acest moment mai mult decât un 

concept, este parte din învăţământul actual, tinzând să devină tot mai căutat prin economia de timp 

pe care o implică. E-learning semnifică, într-o definiţie neconsacrată, şansa omului de a se informa 

facil, rapid, în orice domeniu, nefiind condiţionat de un suport fizic (cărţile din hârtie) sau de un 

intermediar (profesorul). Acest concept permite flexibilizarea procesului de învăţământ până la a oferi 

cea mai largă gamă de cărţi electronice, sfaturi, imagine şi text. 
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Dezvoltarea profesională şi învăţarea în modelul tradițional devin deja istorie. Nu există experţi 

în clase, lucrurile se mişcă rapid, iar profesorii şi elevii trebuie să facă echipă pentru crearea unui 

mediu de învățare prin utilizarea tehnologiilor moderne. Astăzi, cel mai bun și cel mai important canal 

de distribuție este cel online. Mediul online sprijină abilitățile secolului XXI precum colaborarea, 

comunicarea și creativitatea. 

În întreaga lume, universitățile, colegiile şi şcolile trebuie să îşi pregătească profesorii pentru 

schimbare. Pe măsură ce cultura societăţii noastre se schimbă ca răspuns la inovațiile tehnologice, 

instituțiile și profesorii trebuie să se adapteze. 

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. Astăzi, putem vorbi despre o învățare combinată care îmbină 

oportunitățile de învățare față în față cu oportunitățile de învățare online. 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 cursanţilor şi pentru a le permite fiecărui cursant să studieze în ritmul propriu. 

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. Pentru a ajuta colegii să găsească cele mai bune 

resurse online care să le ușureze viața, prezint o listă de mai multe link-uri utile care oferă ceea ce au 

nevoie pentru o lecţie bună. 

Platformele online pot fi utilizate oricând, oferă filmulețe explicative foarte utile, probleme 

rezolvate în pași, exerciții cu grade diferite de dificultate și posibilitatea de testare pe noțiuni – iată 

doar câteva dintre motivele pentru care tot mai mulți elevi de gimnaziu descoperă eficiența 

platformelor online de învățare, așa cum este și ExamenulTau.ro, de pildă. Aceste metode 

educaționale alternative completează în mod firesc studiul la clasă susținut de profesori și îi 

încurajează pe elevi să aibă o atitudine pozitivă față de învățare. 

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 și în promovarea imaginii unei școli. Pentru cei mici tehnologia este 

atractivă, iar pentru cei mari trebuie să existe o motivație puternică pentru a o utiliza în mod eficient. 
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii scolii in comunitate 

Prisecaru Carmen 

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. 

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 scolii 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. 

Fiecare scoala 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 scolii. 
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O campanie de comunicare/relaţii publice ar trebui să includă aspecte, precum: 

Viziunea/misiunea scolii; 

Publicul căreia i se adresează; 

Sloganul/mesajul scolii; 

Mesaje, argumente pentru alegerea acestei scoli 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 scolii 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 instituţ iei 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, scolile trebuie să utilizeze 

mijloace variate de promovare a imaginii, precum: 

Grupul de elevi si cadre didactice 

Internet 

Pliantul de prezentare 

Afişe 

Mape de prezentare 

Ziarul (revista) scolii 

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. 

 A şadar există o gamă variată de modalităţi şi strategii pentru promovarea imaginii instituţiei 

in comunitate. 
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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; 

sit-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. Petrescu, Ion; ,,Management”, Editura Holding Reporter, Bucuresti; 1991.

2. Cerchez, N; Mateescu, E.; ,,Elemente de management scolar’’, Editura Spiru Haret,

Iasi; 1994. 
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,,Motivația învățării, cheia succesului școlar,, 

Prof. Prodana Mădălina Cristina   

Gradinita nr. 7, sector 2, Bucuresti 

Invaţarea umană presupune achiziţie,dobândirea de cunostinte, priceperi, abilitaţi fizice sau 

intelectuale, acte de voinţă în vederea adaptării la situaţii noi de existenţă şi a construirii personalitaţii. 

Toate viețuitoarele învaţă. Invaţarea reprezintă o activitate menita să schimbe comportamentul 

copilului, să-l ajute să asimileze informaţii și să se adapteze la mediu. Copilul se naște cu capacitatea 

de a învaţa. Tot ce poate realiza o fiinţă umană, depinde de învaţare, exerciţiu, muncă. 

Specialiștii în educația copilului susțin faptul că, deși învăţarea se produce pe parcursul întregii 

vieți, viteza cu care acest proces se desfaşoară în copilarie nu poate fi egalată mai târziu. Explorarea 

presupune încercările şi tentativele copilului de a cunoaşte şi de a descoperi lucruri noi. Este una din 

acţiunile fundamentale ale dezvoltării copilului.  

Ea permite cucerirea lumii înconjurătoare şi stimulează motivaţia de a cunoaşte, oferind bazele 

dezvoltării potenţialului psihofizic şi aptitudinal al copilului. De pildă, o jucărie mecanică, demontată, 

spre disperarea părinţilor, oferă un anumit răspuns în legătură cu mecanismul unei maşini, cu modul 

ei de funcţionare. De aceea, trebuie acordată o atenţie deosebită folosirii unei mari varietăţi de jucării 

care au o însemnătate imensă în dezvoltarea cognitivă a copilului, căruia îi stimulează gândirea, îi 

face cunoscute calităţile şi însuşirile diferitelor materiale.  

Învățarea bazată pe joc nu este un concept nou. Ea poate fi foarte avantajoasă în cazul anumitor 

copii, permițând aprofundarea noțiunilor învățate și dezvoltarea altor abilități, care stimulează 

motivația școlară a copilului. Când un copil se implică în mod activ în joc, mintea sa experimentează 

învățarea ca pe un lucru plăcut, care face parte din jocul respectiv. Acest lucru este valabil în cazul 

oricărui tip de joc. Jocurile care-l distrează pe copil sunt motivatori foarte buni, de aceea partea de 

învățare trebuie inclusă în ele. Pe măsură ce copilul află lucruri pe parcursul jocului, este stimulat să 

obțină și mai multe informații, de exemplu pentru a trece la un nivel superior sau în cazul jocurilor în 

care se întrece cu alți copii. În plus, jocurile pot fi o bună modalitate pentru învățarea de echipă, care 

este benefică în clasele școlare. Învățarea bazată pe joc este un mijloc foarte bun și motivant pentru 

părinți și profesori de a introduce idei, concepte și cunoștințe noi. 

Printre mijloacele folosite în activitatea cu copilul, jucăria ocupă un loc important, ea fiind 

necesară pentru a face acţiunile copiilor reale: „şoferul” are nevoie de un „automobil”, ,,aviatorul” – 

de un „avion”. Toate acestea sunt legate de o particularitate psihologică interesantă şi anume aceea 

ca trăirile celor antrenaţi în joc sunt întotdeauna adevărate, sincere, acţiunile lor sunt reale. 

Invaţarea prin joaca ii ajuta pe copii să obţina cele cinci competențe de baza ale învățării socio-

emotionale, care servesc ca pietre de temelie pentru succesul lor în viață: 

Invață din încercari și greșeli, folosindu-și imaginația și abilitățile de rezolvare a problemelor; 

Aplica conceptele dobândite în mediul de învățare în viața reală; 

Invață să gândească logic și analitic prin acțiunile pe care le desfașoară, cu ajutorul resurselor 

pe care le au la îndemână; 

Comunica cu ceilalti copii și cu adultii îi învață să își exprime liber punctul de vedere, în diverse 

situații; 
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Invață să se bucure de propriile lor realizări;  Isi dezvoltă creativitatea. 

Jocul didactic le ofera copiilor șansa de a pune în aplicare cunoștintele teoretice pe care le 

dobândesc la grădiniță. Aceștia învaţă să adreseze întrebări, să se exprime liber, să colaboreze cu cei 

din jurul lor şi să se implice în activități de învățare activă și creativă. Astfel, copiii nu iși pierd 

entuziasmul de a învăța constant lucruri noi. 

Jucărille ca şi materialele didactice, reprezintă instrumente care utilizate corespunzător, în 

contextul oportun, pot contribui semnificativ la dezvoltarea copiilor şi la atingerea obiectivelor 

propuse prin curriculum. 

Important este ca orice cadru didactic să cunoască îndeaproape particulularităţile învăţării la 

copilul mic pentru a exploata potenţialul formativ al materialelor şi jucăriilor potrivite vârstei copiilor. 

Prin activităţile desfăşurate, copilul de 3-6/7 ani se interesează în mod deosebit de natură, de 

fenomenele caracteristice fiecărui anotimp, de diferite aspecte din viaţa plantelor şi a animalelor care 

le atrag atenţia, îi trezesc curiozitatea şi-i preocupă.Curiozitatea spontană a copiilor, manifestată prin 

întrebările: „La ce?”, „ Cum?”, se transformă într-o activitate intelectuală intensă. 

Trei tipuri de activităţi sunt fundamentale în grădiniţă: jocul, explorarea şi experimentarea. 

Copiii acumulează prin aceste trei tipuri de activităţi experienţe cu semnificaţie pentru dezvoltarea 

lor şi le satisface nevoile specifice vârstei. Ei încearcă să cucerească lumea din jur acţionând pe cele 

trei căi. 

Activitatea din grădiniţă este bazată pe: 

– învăţare prin descoperire (care presupune explorare şi experimentare) pe cale inductivă, care

se foloseşte atunci când copiii au posibilitatea să observe diverse fenomene şi obiecte, pentru ca pe 

baza informaţiilor culese să ajungă la formularea unor generalizări (concluzii); rolul educatoarei este 

de a dirija procesul de observare şi formulare a concluziilor. 

– învăţarea prin descoperire pe cale deductivă, specific acestei variante este faptul ca învăţarea

– se realizează prin trecerea de la adevăruri generale (noţiuni, legi) spre adevăruri particulare.

Implicându-ne în activitatea lor putem observa că prin contactul direct cu lumea concretă, prin 

efectuarea unor mici experienţe trezim interesul copiilor şi le satisfacem curiozitatea. Sunt puşi în 

situaţia de a dialoga, de a se contrazice cu privire la opiniile lor sau de a se ajuta între ei pentru 

efectuarea unor experienţe. Când se joacă copiii experimentează posibilitatea de a deveni mai flexibili 

în gândirea lor şi în rezolvarea situaţiilor problematice. 

Ca activitate specific umană, jocul este prezent pe tot parcursul vieţii, dar pondere şi 

semnificaţie diferită de la o vârstă la alta. 

La vârsta copilăriei, jocul reprezintă activitatea fundamentală. Este procesul natural prin care 

copiii învaţă şi se dezvoltă. Jocul este munca copilului, atrăgând în felul acesta atenţia asupra efortului 

pe care îl depune copilul în joc (M. Montessori, 1966).  

Jocul este un instrument prin care copilul acţionează şi scoate la lumină sentimente şi idei 

interioare. Astfel, se pot rezolva anumite experienţe traumatice sau plăcute, trăite de aceştia, copilul 

câştigând în procesul de joc noi înţelegeri asupra lumii înconjurătoare (E. Erikson, 1963). Atunci când 

se joacă, copilul pune în mişcare toată capacitatea sa de a stăpâni şi influenţa realitatea (J. Piaget, 

1973). Jocul „activitate prin care copilul se dezvoltă, dar acest lucru este dependent de libera sa 

alegere, de motivaţia intrinsecă, de orientarea către proces şi implicarea participării active” (E. 

Vrăşmaş, 1999). 

Orientarea copilului către învăţare – dezvoltare se face prin amenajarea spaţiului, din grupă, în 

mod stimulativ şi realizând, prin joc, activităţi variate. 
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Cu alte cuvinte, hai sa ne ajutam micutii sa descopere motivatia de invatare, prin jocuri ce le 

antreneaza bucuria, curiozitatea, interesul, amuzamentul, mirarea, entuziasmul si multe alte emotii. 
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Prof. înv. preșcolar, PUHA CRINA-RAFILA 

GRĂDINIȚA CU P. P. NR. 1 ZALĂU 

Anul 2020 a adus noi provocări pentru omenire pe toate planurile. Unele dintre aceste provocări 

le regăsim în domeniul educației, unde, cadrele didactice de toate vârstele s-au văzut nevoite să se 

adapteze noilor forme de furnizare a educației, eligibile în situații de pandemie, de distanțare socială. 

Așadar, încă de la începutul anului școlar 2020-2021, grădinița noastră utilizează platforma 

educațională Google Classroom, pentru a oferi părinților și preșcolarilor sugestii de activități în 

concordanță cu particularitățile de vârstă ale copiilor și cu nevoile lor de dezvoltare a priceperilor și 

deprinderilor specifice acestei etape ale vieții.   

În această perioadă s-a urmărit continuarea procesului didactic început față în față, prin 

proiectarea și organizarea unor activități care să asigure copiilor necesarul de cunoștințe pe nivele de 

vârstă.  

La nivelul grupei la care lucrez, părinții au fost foarte receptivi, toți cei 30 de  copii fiind logați 

pe platformă. Copiii sunt interesați atât de materialele postate zilnic, cât și de întâlnirile sincron pe 

care le realizăm de două ori pe săptămână.  

Activitățile postate sunt gândite în concordanță cu planificarea săptămânală și anuală, dar țin 

cont și de posibilitatea de realizare a acestora de către copii. Ele oferă o paletă largă de realizare 

(vizionare filmulețe, fișe de lucru, diferite sarcini realizabile în mediul familial), astfel încât fiecare 

copil să poată realiza minim o activitate postată zilnic. 

Puncte tari: 

•Distribuirea rapidă a conținuturilor didactice;

•Existența conținuturilor multimedia;

•Orarul flexibil de accesare a conținuturilor;

• Învățare personalizată, în ritm propriu.

Puncte slabe:

•Lipsa comunicării reale/ fizice;

•Activitatea intensă a cadrului didactic – de elaborare a unui conținut accesibil atât pentru copil,

cât și pentru părinte; 

•Dificultăți în utilizarea tehnologiei (educatoare, copii, părinți, bunici);

•Anumite situații limită (lipsa internetului, lipsa dispozitivelor necesare, lipsa unui spațiu

adecvat de învățare); 

•Timpul limitat pe care copiii preșcolari îl pot petrece în fața unui dispozitiv;

•Gradul scăzut de înțelegere al copiilor preșcolari în adoptarea unui comportament adecvat

activităților desfășurate sincron. 

În concluzie, putem spune că, pentru noi, cadrele didactice, această modalitate de desfășurare a 

învățământului este o oportunitate de a ne perfecționa abilitățile de muncă cu instrumentele oferite de 

era digitală, iar pentru copii- nativii digitali- este o oportunitate de a folosi internetul și dispozitivele 

în scop educativ.   

Nu trebuie să facem abstracție de părinți, care au făcut posibile eforturile noastre, ei fiind cei 

care au mijlocit transmiterea conținuturilor și au oferit ajutor în realizarea sarcinilor de către copii, 

dat fiind faptul că la această vârstă copilul preșcolar are nevoie de îndrumarea și supravegherea 

părintelui în folosirea tehnologiei.  
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Activitățile educative desfășurate în această perioadă au contribuit semnificativ  la promovarea 

cu succes a imaginii grădiniței noastre, atât în rândul părinților, cât și la nivelul comunității locale.  

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ: 

1. Ceobanu, C., Cucoș, C., Istrate O., Pânișoară Ov. (coord.) (2020), Educația digitală, Iași,
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2. Cucoș, C.(2014), Pedagogie, ed.a III-a, Iași, editura Polirom;
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Marketingul educațional în mediul on-line 

Prof. înv. primar Puha Ioan-Paul, 

Liceul cu Program Sportiv „Avram Iancu” Zalău 

1. Preliminarii

În ultimele două decenii s-a încetățenit și în România sintagma de „marketing educațional”. Ea 

este o rezultată directă și imediată a globalizării resimțite în sectorul serviciilor. Chiar dacă în țara 

noastră predomină instituțiile educaționale din sistemul public, datorită populației școlare în scădere, 

toate școlile și grădinițele sunt nevoite să își promoveze cu creativitate resursele și ofertele 

educaționale.  

În contextul dezvoltării actualei pandemii a fost necesară o regândire a modului de desfășurare 

a activităților educaționale, dar și a promovării imaginii instituțiilor de învățământ.  

Astfel, mediul on-line a devenit un instrument principal în managementul și marketingul 

educațional al instituțiilor de învățământ și aceasta deoarece comportă anumite caracteristici, care îi 

vădesc eficiența și utilitatea. 

2. Particularități ale marketingului educațional on-line

Promovarea imaginii școlii în mediul on-line, ca activitate principală de marketing educațional, 

presupune, sui generis, o identificare eficientă a așteptărilor consumatorilor (părinți, elevi, alți 

stakeholderi), o măsurare a satisfacției acestora și o măsurare a calității serviciilor obținute.  

Mediul on-line este un canal de promovare foarte eficient din următoarele motive: 

➢ Poate asigura o comunicare eficientă cu principalele categorii de public;

➢ Valorifică cu succes aspecte din etosul organizației și din cultura sa organizațională;

➢ Îmbunătățește semnificativ serviciul oferit prin multitudinea de informații și de canale de

comunicare; 

➢ Contribuie la stimularea comportamentului public pozitiv în raport cu școala și cu serviciile

oferite; 

➢ Oferă o imagine clară a satisfacției clienților (părinți, elevi și alți stakeholderi) în raport cu

serviciile oferite; 

➢ Valorifică la maxim potențialul creativ al resursei umane și stimulează organizarea de

activități comune și interactive cu părinții, cu elevii sau cu alți stakeholderi; 

➢ Are costuri reduse de promovare (abonamentul la internet, costul de găzduire a unui site/

domeniu web), comparativ cu alte canale de promovare; 

➢ Poate atrage parteneriate strategii valoroase pentru instituție și pentru comunitatea locală (de

exemplu, proiecte internaționale pe teme de multiculturalitate); 

Cu siguranță, aspectele pozitive ale marketingului educațional on-line sunt mult mai numeroase 

și le depășesc cu mult pe cele negative, dintre care amintim: securitatea cibernetică, posibilitatea 

apariției cyber-bullying-ului sau sensibila problemă a utilizării datelor cu caracter personal în mediul 

virtual.  

Cu toate acestea, marketingul educațional on-line are nevoie de o planificare clară, bine 

articulată, care să țintească publicul vizat, prin mesaje creative și care să încurajeze adoparea unor 
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comportamente simple, care să determine, la rândul lor, angajamentul elevilor, părinților și 

comunității locale față de școală.  

Modul în care se organizează o campanie de marketing educațional în mediul on-line va 

determina eficiența acesteia în ceea ce privește promovarea imaginii școlii. În definitiv, toate 

aspectele ce țin de marketingul educațional în mediul on-line, trebuie gândite în raport cu toate 

facilitățile pe care le oferă internetul (site, platforme de socializare, platforme educaționale, resurse 

web, platforme de streaming ș.a.), fără a pierde din vedere publicul țintă, cu nevoile și cu aspirațiile 

sale.  

3. Concluzii

În concluzie, marketingul educațional în mediul on-line este, în opinia mea, o modalitate 

eficientă de promovare a imaginii școlii, adaptată prezentului, atât din perspectiva raportului cost-

beneficiu, cât și din perspectivă identificării așteptărilor publicului țintă și a măsurării satisfacției 

acestuia sau a calității demersului educațional.  

Marketingul educațional on-line este o modalitate simplă și deloc costisitoare de promovare a 

imaginii școlii, prin demersuri creative clare, bine punctate și strategic gândite.  

Bibliografie orientativă: 

1. Bush, T. (2015), Leadership și management educațional. Teorii și practici actuale,tr.L.

Romaniuc, Iași, Edit. Polirom; 

2. Hockley, A. (2007), Educational Management, Iași, Edit. Polirom;

3. Kotler, Ph., Lee, N. (2008), Marketing în sectorul public, București, Edit. MeteorPress;

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 3, MARTIE, 2021

350



Promovarea imaginii şcolii – şcoala on-line 

Prof. Laura-Alexandra Pui    

Şc. Gimn. „dr. Bernády György” Tg. – Mureş 

Imaginea unei şcoli este rezultatul intersectării mai multor factori şi se exprimă sub forma 

opiniilor, a convingerilor, precum şi a simbolurilor socio-culturale. Printre elementele de identificare 

ce contribuie la formarea imaginii unei şcoli (scopul instituţiei educaţionale, obiectivele instituţiei 

educaţionale, structura instituţională, cultura organizaţională), se numără şi resursele umane. Între 

acestea, cadrele didactice (învăţători, profesori) au un rol decisiv prin pregătirea academică, modelul 

moral şi o comunicare transparentă cu beneficiarii educaţiei: elevii, familiile elevilor, comunitatea 

căreia îi aparţine instituţia. 

Dincolo de activităţile didactice de predare-învăţare, activităţile educative extracurriculare, în 

cadrul cărora învăţarea devine nonformală, antrenează elevii în contexte mereu noi, eliminând 

stereotipiile şi valorificând aptitudinile multiple ale elevilor, aptitudini care, în sala de clasă cu 

activităţile sale „tradiţionale” sunt prea puţin valorificate.  

Pornind de la ideea necesităţii exploatării unicităţii („talentului”) fiecărui elev / diversităţii 

dintr-o comunitate şcolară, am demarat proiectul „Confluenţe”, proiect care s-a derulat în perioada 

noiembrie 2019 – mai 2020. Scopul central al proiectulului a fost acela de a accentua, în conştiinţa 

elevilor, importanţa diversităţii culturale şi necesitatea schimbului cultural, astfel încât aceştia să aibă 

şansa unei educaţii complexe şi de calitate. În felul acesta, elevii au avut posibilitatea de „a locui” 

lumea prin mărturisirea trăirilor/credinţelor/pasiunilor şi prin valorificarea mijlocului lingvistic 

preferat/asumat. Pentru a lărgi sfera schimbului cultural, am iniţiat parteneriate cu alte două instituţii 

şcolare de pe raza oraşului Tg.-Mureş: Liceul Tehnologic „Gheorghe Şincai” şi Colegiul Economic 

„Transilvania”. Produsul acestui proiect a fost editarea numărului IV al revistei interculturale 

„Confluenţe”. Revista, ce cuprinde articole scrise de elevi şi profesori în şase limbi (română, franceză, 

maghiară, engleză, germană şi italiană), a fost lansată în mediul on-line, prin participarea elevilor şi 

a profesorilor implicaţi.  

Un alt proiect, prin intermediul căruia instituţia noastră s-a deschis spre comunitate, de această 

dată, spre instituţiile şcolare de la nivelul întregii ţări, a fost proiectul educaţional „Dor de Eminescu”, 

ediţia XXI. Această ediţie a proiectului s-a derulat în intervalul noiembrie 2020 - ianuarie 2021, toate 

etapele proiectului cunoscând o desfăşurare exclusiv on-line. Scopul proiectului a fost acela de a 

accentua, în conştiinţa elevilor din ciclul gimnazial, ideea de identitate culturală românească, prin 

intermediul deschiderii unui orizont cognitiv necesar în acest sens. Astfel, am considerat că o 

profundă cunoaştere a creaţiei eminesciene se poate realiza prin împletirea mijloacelor oferite de arte 

distincte – literatura, pictura, muzica.  

Dacă la nivel liceal, creaţia eminesciană ocupă un  loc de cinste în timpul şi în sufletul elevilor, 

acest proiect şi-a propus să aşeze CUVÂNTUL poetului Mihai Eminescu decisiv şi definitiv în 

conştiinţa elevilor ce aparţin unui timp mai fraged. Cele două secţiuni ale concursului (I. Creaţie; II. 

Critică literară) au permis aprofundarea creaţiilor eminesciene, valorificarea inteligenţelor multiple, 

precum şi dezvoltarea competenţelor de interpretare şi de reflecţie ale elevilor.  
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Ritmul şcolii noastre s-a armonizat cu ritmul altor şcoli ale ţării, invitaţia lansată de noi primind 

un răspuns care ne-a luminat începutul de an. Pulsaţiile creative sau curiozitatea spiritului critic au 

construit o punte spirituală, deloc fragilă, deopotrivă între elevi şi profesori. Astfel, la secţiunea I – 

Creaţie, au participat 80 de elevi din 16 judeţe (Alba, Bacău, Bistriţa-Năsăud, Botoşani, Braşov, Cluj, 

Dâmboviţa, Dolj, Ialomiţa, Iaşi, Mureş, Neamţ, Prahova, Sibiu, Suceava, Teleorman), iar la seţiunea 

II – Critică literară, au participat 38 de elevi din 7 judeţe (Alba, Bistriţa-Năsăud, Iaşi, Mureş, Prahova, 

Suceava, Teleorman). 

Astfel, prin intermediul celor două proiecte educative derulate exclusiv în mediul on-line, 

consider că am contribuit la consolidarea unei imagini pozitive a instituţiei noastre ca spaţiu 

educaţional ce răspunde complexelor nevoi de formare ale elevilor săi. 
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Importanța activităților educative în online 

Prof. înv. preșcolar Puică - Șerban Daniela    

Liceul Tehnologic Justinian Marina Băile Olănești   

Structura G. P. P. Băile Olănești 

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. 

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 campanie de success trebuie să aibă o latură educativă . Întotdeauna aceasta trebuie să 

lumineze publicurile ei, oferindu-le o perspectivă diferită despre ceva ce știau deja sau credeau că 

știu. 

Un al doilea element este asigurarea unor suporturi sau stimulente materiale, care pot continua 

la eficacitatea campaniei. Astfel, dacă se dorește ca femeile din  țările din lumea a treia să-și vaccineze 

copiii, campanile pot atinge rezultatul dorit dacă doctorii și serul sunt deja disponibile in sat. 

Un al treilea element este constrângerea. În unele situații trebuie să existe ceva mai mult decât 

stimulente materiale. Multe campanii pentru purtarea centurii de siguranță în automobile au trecut de 

la faza de educare și de oferire de suporturi materiale, la instituirea de legi pentru acordarea de amenzi 

pentru nesupunere. 

Al patrulea element este susținerea, care se referă la reluarea mesajului. Este nevoie de reluarea 

mesajului, nu numai pentru că oamenii uită, dar pentru că apar și membrii noi in publicul –țintă. 

Susținerea ajută la intensificarea puterii mesajului, pentru că extinde aria de acoperire a mesajului, 

care este supus și de oameni din afara unității școlare. 

Evaluarea este al cincilea element semnificativ al unei campanii de publicitate. Se identifică ce 

fel de schimbare de comportament dezirabila s-a produs, cand s-a produs si pentru ce publicuri. 

Ținând cont de scopul  și de obiectivele organizației, trebuie stabilite obiectivele programului 

de relații publice privind promovarea imaginii școlii. O definire clară a obiectivelor face posibilă 

evaluarea succesului campaniei, pentru că poți măsura cat de mult te-ai apropiat de îndeplinirea lor 

sau cu cât ți-ai depășit așteptările. 

Când învățarea și comunicarea rămân axate în mediul online, din cauza lipsei comunicării reale 

sau fizice, apoi când oamenii se întâlnesc nu mai știu să comunice și încep să comunice tot prin 

tehnologie. Folosirea mediului virtual în exces ne transformă in mici roboți. 
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Din diverse motive, încă mai sunt situații în care un copil nu are acces la internet sau nu își 

permite acest lucru și astfel poate pierde informații importante care îi erau necesare în acel moment 

și pe care nu le poate accesa pe loc. Aceste situații de criză chiar nu pot fi controlate. 

Consider că internetul este foarte util în învățare, atât pentru cei mici, cât și pentru cei mari. 

Pentru copii tehnologia este atractivă, iar pentru cei mari trebuie să existe o motivație puternică pentru 

a o utiliza în mod eficient. 

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: 

1. Dragan, I., Paradigme ale comunicarii de masa, Editura Sansa, Bucuresti, 1996

2. - Curriculum pentru educația timpurie 2019

https://www.edu.ro/sites/default/files/Curriculum%20ET_2019_aug.pdf

3. - Suport pentru explicitarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care operează

curriculumul pentru educație timpurie 

https://isj.vs.edu.ro/download/SUPORT-pentru-explicitare-si-intelegere-curric.ET-15-iulie-R-

D-S-M-G-V-bun.pdf 
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Importanța activităților educative realizate în mediul online 

pentru promovarea imaginii instituției de învățământ 

Prof. Pupăză Aurelia 

Grădinița cu p. p. “Otilia Cazimir”, Galați 

Trăim într-o perioadă în care apar schimbări peste schimbări: școala a trecut online, iar angajații 

au fost încurajați să lucreze de acasă. E o adaptare rapidă la un ritm incert pentru părinți, copii și 

profesori, privind cu îngrijorare viitorul școlar.  

În acest context, ce importanță are promovarea activităților educative online pentru imaginea 

instituției de învățământ?  

Cu răbdare, compasiune și susținere, timpul petrecut acasă cât și conceptul de școală/grădiniță 

online pot fi o oportunitate de a întări relația familie-școală/grădiniță de care e atâta nevoie pentru 

viitorul copiilor.   

Învăţarea online este înţeleasă ca educaţia care are loc pe internet. Învăţarea online foloseşte o 

serie de formate, combinând adesea tehnologii bazate pe accesul la internet şi aplicaţii de tehnologie 

educaţională care pot fi utilizate offline. 

“Fără abilitatea de a atrage copii, profesori, specialiști, facilități, echipamente, instituțiile de 

învățământ vor înceta să mai existe”. 

Desigur că învățământul exclusiv online se va încheia iar copiii vor reveni în instituțiile de 

învățământ. Și atunci, ce îi va determina pe părinți să își înscrie copilul la o anumită școală/grădiniță? 

Punctul de plecare și consecvență pe termen scurt în alegerea unei școli/grădinițe 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. 

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 este și satisfacția față de serviciile educaționale. În cadrul 

parteneriatului școală- familie, subiecții pot fi întrebați direct dacă sunt sau nu satisfăcuți de serviciile 

educaționale oferite, fie ele chiar și online. 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. 

Devenind competitiv din cauza scăderii ratei natalității, implicit scăderea populației școlare mai 

ales la unitățile școlare din zonele dezavantajate dar și pentru că educația trebuie să se realizeze 

indiferent de mijloace, există unități școlare în mediul rural sau zonele limitrofe ale orașelor, unde 

cadrele didactice merg, “din poartă în poartă” să-și atragă copiii. 

Școlile bune au avut de-a lungul timpului relații bune cu publicul, mai exact cu copiii și familiile 

lor, ca parte a succesului lor. A face cunoscut succesul cât mai mult posibil este mai important decât 

succesul în sine.  

Este vital ca școala să fie receptivă la continua schimbare a nevoilor și intereselor acestora, 

altfel alege riscul de a pierde locul pe piață.1 

Instituția de învățământ, ȋn calitate de ofertantă, trebuie să producă și să ofere pieței ceea ce se 

cere efectiv, şi să-și orienteze activitatea ȋn funcție de așteptările consumatorilor. 

1 https://www.qualform.snsh.ro/campanie-online/rolul-marketingului-si-serviciile-educationale-ce-pot-fi-oferite-de-
scoala  
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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. Managerii instituţiilor au nevoie să înteleagă importanţa mediului şi a schimbărilor care se 

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

Ţinând cont de acest obiectiv, actorii principali din sistemul de educaţie trebuie să rămână fideli 

misiunii şi obiectivului lor pe termen lung de a permite TUTUROR copiilor să-şi conştientizeze 

dreptul la educaţie şi să-şi atingă potenţialul maxim indiferent de mijloacele prin care se realizează 

educația. 

În condițiile actuale, mediul online ne oferă o multitudine de mijloace prin care putem promova 

în continuare activitățile din instituțiile de învățământ. 
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ACTIVITĂȚILE ARTISTICO - PLASTICE ÎN ȘCOALA ONLINE   

- PROMOVĂM IMAGINEA ȘCOLII!

PROFESOR EDUCAȚIE PLASTICĂ, PURCĂREA CRISTIANA-MIHAELA     

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ȘTEFAN CEL MARE”  

ALEXANDRIA, TELEORMAN 

GRAD DIDACTIC I 

Schimbarea destul de abruptă și abstractă adusă de anul 2020 nu ne-a oprit în loc creativitatea, 

nici dragostea pentru artă, nici iubirea pentru aproapele nostru, nici interesul pentru educație. 

Dimpotrivă, după șocul inițial suferit în luna martie, a urmat o stare de revelație, apoi o stare de 

însușire a noilor metode și procedee pe care le-am fi putut aplica ,,la distanță”, apoi am așteptat 

platformele create de cei care dețineau cunoștințele, abilitățile și priceperile necesare ca noi să ne 

putem desfășura activitățile online, varianta ,,face to face online”.  

Problema mai grea a fost ca elevii și noi, profesorii, să ne putem dota cu noile gadgeturi care să 

ne permită comunicarea reală, în același timp fizic. Situația financiară deficitară a sistemului de 

învățământ, dar și a majorității elevilor, a creat dificultăți în pornirea procesului de învățământ. Dar 

am reușit să transmitem elevilor chiar și pe alte căi informațiile care conțineau teme, în momentul de 

față fiind cu toții mulțumiți că nu am pierdut un an din viața școlii, ci l-am câștigat muncind mai mult, 

altfel decât eram obișnuiți, greutatea constând în noile practici care trebuiau însușite întâi de profesori, 

apoi de elevi care au fost chiar mai perceptivi acestui fel de ,,nou”, ei fiind cumva obișnuiți cu 

gadgeturile și cu practica jocurilor în acest sistem.  

Așadar, pornind de la ideea de ,,joc-joacă” am început să comunicăm, să teoretizăm, să punem 

în practică ceea ce învățam sub formă de joc, apoi să încărcăm pe platforme rezultatele muncii noastre 

împreună. Pas cu pas. Săptămână de săptămână, dar și lună de lună. În tot acest timp, am luat cu noi 

în bagajul pregătit cu mult drag, minuțios și atent la toate evenimentele culturale specifice fiecărei 

luni din an, toată cultura neamului nostru și am transpus-o în imagini specifice temelor plastice 

propuse la clase pe criterii de vârstă, de an școlar. 

La imaginea școlii contribuie orice membru al comunității noastre prin implicare. Trioul elevi-

părinți-profesori este cel care contribuie la bunul mers al lucrurilor. Ca dascăl, pot spune că sunt 

,,capul” care creează evenimentele și le propune spre dezbatere și rezolvare, părinții sunt ,,gâtul” care 

susține ,,capul” cu tot confortul de-l creează copiilor lor pentru ora de creație plastică, iar elevii sunt 

,,mâinile și picioarele” care execută și creează noi strategii de lucru în rezolvarea aceleiași teme. Totul 

pentru copii, tot ce creăm e din drag și dor de artă, iar rezultatele muncii noastre sunt parte din 

contribuția noastră la crearea imaginii școlii, dar și contribuția noastră la perpetuarea artei, a valorilor 

reale autentic-românești, ca tinerele generații să nu-și uite rădăcinile din care-și trag seva latinității, 

obiceiurile și tradițiile românești. 

Am împletit artele plastice cu cele vizuale, dar și cu artele artistice. Ne-am bucurat să audiem 

în timp ce lucram temele plastice, piese vechi ale diferitelor genuri muzicale pop,folk, rock, blues, 

jazz naționale și internaționale pentru stimularea creativității, dar și obținerea câte unui strop de 

cultură, pentru ca, mai apoi, să fie înapoiat înzecit comunității, prin tot ceea ce creăm. Online-ul nu 

ne-a pus opreliști, dimpotrivă, am creat cadrul adecvat creației extinse. 

Copilăria este etapa în care elevul poate să-și dezvolte în cea mai mare măsură deprinderile 

dictate de multiplele scopuri instructiv-educative ale predării desenului. Acestea sunt: -educația 
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estetică -educația artistico-plastică -dezvoltarea fizică -dezvoltarea intelectuală -formarea 

trăsăturilor morale -însușirea tehnicilor practice -dezvoltarea imaginației creatoare În predarea și 

coordonarea lecțiilor, prin formularea precisă a scopului pe care ni-l propunem să-l urmărim, 

aceste preocupări vor fi urmărite.  

Educația estetică este o parte principală a educației multilaterale. Arta mijlocește cunoașterea 

lumii și a vieții sub forma imaginilor concret-senzoriale. Emoțiile și sentimentele ca reacții față de 

fenomenele care le provoacă pot trezi în fiecare om sensibilitatea estetică, care poate duce la 

aprecieri fie pozitive, fie negative. Gândirea artistică se împletește cu cea rațională la oameni. La 

unii predomină gândirea în noțiuni, aceștia fiind atrași de activități științifice. Alții gândesc mai 

mult în imagini artistice, ei sesizând mai ușor latura estetică  a obiectelor. Educația artistică nu se 

confundă cu educația estetică.  

Educația artistica, factor esențial al educației estetice se realizează prin cunoașterea 

frumosului, prin mijlocirea diferitelor arte, muzica, desenul, pictura etc., pe când educația estetică 

are o sferă mai mare. Ea se extinde și asupra dezvoltării receptivitatii și aprecierii frumuseților 

naturii și vieții sociale. Educația estetică și artistico-plastică prin desen se realizează în fiecare 

lecție bine concepută și conștient predată, în care sentimentele și emoțiile legate de subiectul lecției 

vor fi împletite cu învățarea de noi tehnici adecvate desenării.  

Aristotel (384-322 î.e.n) spunea: ,,Desenul să fie studiul pentru dezvoltarea sentimentului 

frumosului și să nu devină o meserie!”; Platon spunea ,,Frumosul să se educe prin frumos!” în 

,,Lumea sensibilă în imagini”, 1658; Comenius citează ca model arta greacă, care pune desenul în 

slujba educației estetice. El recomanda ca elevul să cugete și să observe simetria obiectelor, apoi 

sa-și exercite mâna desenând; Jean Jacques Rousseau, în romanul său ,,Emil sau despre educație” 

arată importanța desenului în educația copilului.  

Accentuează importanța observației directe asupra naturii și redarea, în desen, a acesteia; 

Pestalozzi, în ,,Cum își învață Gertruda copiii” introduce elemente de geometrie în desen ,,El 

susține că liniile limitează formele din natură”. Tot el a introdus și Exercițiile pregătitoare pentru 

elementele grafice din scriere, bazate pe desen. 

Inspirându-ne din ideologia înaintașilor noștri din cele mai vechi timpuri  până în prezent, 

dar și adaptat la noile condiții de lucru, școala online, generată de pandemia de Covid-19, virusul 

care a închis în case o lume întreagă, care a paralizat toate organsimele sociale în funcțiune creând 

disfuncțiuni majore, am creat propriile noastre teorii pe care le-am și pus în practica online și ne-

am bucurat sufletele, ne-am detensionat, am contribuit la realizarea expozițiilor tematice online 

făcând comunitatea să vibreze în fața frumosului ludic, imaginea școlii noastre fiind oglinda în 

care ne-am privit roadele muncii noastre.  

Școala online ne-a re-creat! Și noi am re-creat imaginea școlii! 
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Scenariu didactic 

-activitate integrată –

CEI TREI PURCELUȘI 

Purcel Claudiu 

Liceul Teoretic ”Mihai Veliciu” Chișineu-Criș” 

Clasa/ 

Perioada 

a II-a o săptămână

Discipline Comunicare în limba 

română 

Matematică și 

explorarea 

mediului 

Dezvoltare personală Arte vizuale 

și abilități 

practice 

Domeniul/ 

Domenii 

1.Comunicare orală

(ascultare, vorbire,

interacţiune)

2. Citire/ lectură

3. Scriere/ redactare

1. Numere

2. Figuri și

corpuri

geometrice

3. Ştiințele vieții

1. Dezvoltarea

emoțională și socială

2. Aurocunoaștere și

stil de viață sănătos

1. Desen

2. Colaj

Conținutul 

(din 

programa 

școlară) 

1.Acte de vorbire

2. Dialogul

3. Forme ale discursului

oral

4. Textul

5. Ortografia

6. Scrierea funcțională

7. Scrierea imaginativă

1. Numerele

naturale 0-100

2. Adunarea și

scăderea

3. Înmulțirea

4. Figuri

plane/2D

5. Corpul

omenesc

6. Plante și

animale

1. Norme de igienă în

contexte variate

2. Importanţa

normelor de igienă

pentru sănătate,

învăţare şi relaţiile cu

ceilalţi

3. Emoţii de bază

(bucurie, tristeţe,

frică,furie) exprimate

în comportamente

1. Machetă

2. Desen

liber

Competențe 

specifice 

1.2 Identificarea unor 

informaţii variate dintr-

un text audiat  

2.1. Formularea unor 

enunţuri proprii în situaţii 

concrete de comunicare  

2.2 Transmiterea unor 

informaţii printr-o suită 

de enunţuri înlănţuite 

logic  

3.2. Identificarea 

mesajului unui text în 

care se relatează 

întâmplări, fenomene din 

universul cunoscut  

3.4. Exprimarea 

interesului pentru lectura 

unor cărţi adecvate 

vârstei  

4.1. Scrierea unor 

mesaje, în diverse 

contexte de comunicare  

4.2. Redactarea unor 

mesaje simple, cu 

1.3. Ordonarea 

numerelor în 

concentrul 0-

1000, folosind 

poziţionarea pe 

axa numerelor, 

estimări, 

aproximări  

1.4. Efectuarea de 

adunări şi scăderi, 

mental şi în scris, 

în concentrul 0-

1000, recurgând 

la numărare şi/sau 

grupare ori de 

câte ori este 

necesar  

1.5. Efectuarea de 

înmulţiri şi 

împărţiri în 

concentrul 0-1000 

prin 

adunări/scăderi 

repetate  

1.3. Respectarea unor 

reguli de igienă 

personală 

2.1. Exprimarea 

emoţiilor de bază în 

situaţii variate 

2.3. 

Realizarea de 

produse utile 

şi/sau estetice 

combinând 

materiale 

uşor de 

prelucrat şi 

tehnici 

accesibile 

2.6. 

Participarea 

la activităţi 

integrate 

adaptate 

nivelului de 

vârstă, în care 

se asociază 

elemente 

de exprimare 

vizuală, 

muzicală, 

verbală, 

kinestezică 

Varianta mixtă 

sincron+asincron 
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respectarea convenţiilor 

de bază  

2.2. Evidenţierea 

unor caracteristici 

simple specifice 

formelor 

geometrice plane 

şi corpurilor 

geometrice 

identificate în 

diferite contexte  

4.2. Formularea 

unor consecinţe 

rezultate în urma 

observării unor 

relaţii, fenomene, 

procese simple  

5.1. Sortarea, 

clasificarea şi 

înregistrarea prin 

desene şi tabele a 

unor date din 

mediul cunoscut  

Obiective 

operaționale 

O1 – să aranjeze 

imaginile ce reprezintă 

secvențe din povestea 

Cei trei purceluși în 

ordine cronologică, 

povestind fiecare 

secvență; 

O2 – să descopere 

răspunsul la întrebări, 

alegând varianta corectă; 

O3 – să scrie un bilet de 

mulțumire, respectând 

convențiile de bază; 

O4 – să descrie animalul 

preferat, folosind cât mai 

multe cuvinte ; 

O5 -să alcătuiască un 

text de maxim 7 

propoziții, pornind de la 

imagini date; 

O6 – să completeze un 

text lacunar, utilizând 

ortogramele date; 

O7 – să alcătuiască 

propoziții, folosind 

ortogramele învățate; 

O8 – să descrie acțiunea 

poveștilor citite, 

interacționând cu ceilalți 

coechipieri; 

O10 – să 

ordoneze 

crescătoare 

numerele date, 

aranjând 

cartonajele pe axa 

numerelor; 

O11 – să 

descopere 

rezultatele 

corecte, rezolvând 

exerciții de 

adunare și 

scădere; 

O12 – să 

realizeze 

mulțimea 

numerelor pare și 

mulțimea 

numerelor 

impare, grupând 

corespunzător 

cartonașele; 

O13 – să scrie 

produsele 

numerelor, 

completând 

jocurile de 

înmulțire; 

O18 – să denumească 

emoțiile trăite de 

personaje, 

exemplificând cu 

emoții din viața 

personală; 

O19 – să 

conștientizeze 

importanța regulilor 

de igienă în viața 

noastră; 

O20 – să denumească 

câteva activități 

desfășurate în cadrul 

familiei și relațiile 

care există în cadrul 

acesteia; 

O21 – sa-și exprime 

propriile păreri despre 

protejarea mediului 

înconjurător; 

O22 – să 

confecţioneze 

o machetă,

folosind

imaginile

date sau alte

imagini alese

de elevi;

O23 – să

realizeze un

desen,

folosind

figurile

geometrice;

O24 – să

deseneze un

animal,

imitând paşii

din videoclip;
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O9 – să formuleze 

întrebări și răspunsuri, 

folosind metoda explozia 

stelară; 

O14 – să 

recunoască 

animalele și puii 

acestora, numind 

relațiile de hrănire 

și dezvoltare; 

O15 – să 

recunoască 

figurile 

geometrice, 

utilizându-le într-

un desen; 

O16 – să descrie 

mediile de viață 

(pădurea și lacul), 

plecând de la 

imaginea puzzle-

urilor rezolvate; 

O17 – să 

denumească 

părțile corpului 

omenesc și ale 

corpului 

animalelor, 

ajutându-se de 

imaginile date; 

Descrierea 

activității 

LUNI 

Se folosește aplicația 

MEET. 

1.Elevii primesc linkul

desenului animat Cei trei

purceluși.

2. Se aranjează imaginile

în ordine cronologică,

povestind acțiunea;

3. Elevii răspund la

întrebările date, alegând

răspunsul corect;

9. Temă(termen-sfârșitul

săptămânii)

Elevii sunt împărțiți în

trei echipe. Fiecare

echipă citește una din

poveștile: Scufiţa Roşie,

Povestea Porcului,

Capra cu trei iezi –

poveşti în care apar lupul

şI porcul

MARȚI 

12. Cei doi frați mai mici

se hotărăsc să scrie un

5.Numerele

naturale 0-1000 –

ordine

crescătoare;

6. Numerele

naturale 0-1000 –

adunarea și

scăderea;

7. Gruparea

numerelor pare și

a numerelor

impare;

11. Construindu-

și casele, cei trei

frați au ajuns la

4.Discuții despre

emoțiile (bucurie,

tristețe, frică, furie) pe

care personajele le-au

trăit.. Exemplificări

din viața lor

personală. Mimarea

emoțiilor.

Reprezentarea grafică

a emoțiilor.

10. Cei trei purceluși

discută despre regulile

de igienă. Ce ar putea

spune ei? Anexele 2-7

13. Discuții despre

membrii familiei și

8.Temă -

Realizarea

unei machete,

folosind

imaginile din

Anexa1 sau

alte materiale

la alegere,

reprezentând

scene din

poveste(Term

en-ziua

următoare)

17. Temă

Căsuța din

pădure-desen

realizat din

figuri
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bilet de mulțumire 

fratelui mai mare. Care 

sunt regulile de scriere a 

biletului? Scrieți și voi 

un bilet de mulțumire, 

respectând aceste reguli. 

Se vor citi aceste bilete. 

MIERCURI 

15. Reguli de vorbire

eficientă – respectarea

opiniei celuilalt,

descrierea unui animal, a

unui obiect

16. Scrierea

imaginativă(texte de 3-7

enunțuri) pe baza unui

suport vizual -anexele 8-

25

JOI 

20. După o plimbare prin

pădure și la lacul din

apropiere, fratele cel

mare vrea să le testeze

cunoștințele despre

ortogramele  într-un/

într-o, dintr-un/ dintr-

o, sau/ s-au, sa/ s-a

După rezolvarea

sarcinilor din aplicația

https://learningapps.org/,

elevii vor alcătui 

propoziții folosind 

ortogramele de mai sus 

VINERI 

22. Se revine la tema

primită de elevi, luni.

Fiecare echipă povestește

ceea ce a citit, elevii

ajutându-și coechipierii.

Se formulează întrebări

și răspunsuri, folosind

metoda explozia stelară.

Se reamintește faptul că

și aceste povești au ca

personaje porcul și lupul.

concluzia că 

trebuie să știe 

foarte bine tabla 

înmulțirii. De ce 

oare? 

14. Animalele și

puii lor(denumire,

relații, hrănire,

dezvoltare –

anexele 8 - 25

18. Plecând de la

desenul realizat

ca temă, de la

faptul că cei trei

frați au ajuns într-

o pădure în care

se afla un lac, se

va discuta despre

mediile de viață –

pădurea și

lacul(puzzle)

19. Soarele –

sursă de lumină și

căldură

23. Din ce este

alcătuit corpul

animalelor/oamen

ilor? -  anexele 8 -

25

relații care se dezvoltă 

în cadrul acesteia. 

21. Vizităm pădurea și

lacul

-respectul pentru

ceilalți și pentru

mediul înconjurător

(încurajarea

exprimării propriilor

păreri)

geometrice 

(tehnici la 

alegere)-

(Termen-ziua 

următoare) 

24.Cum să

desenez un

animal?

Elevii

urmăresc pas

cu pas cum se

desenează un

purcel și

imită pașii
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Resurse 

online 

https://www.youtube.co

m/watch?v=CddO5lxVj

mY 

https://wordwall.net/reso

urce/3468231 

https://learningapps.org/

display?v=pyh2vcqwt20 

https://learningapps.org/

display?v=pqcgvgahc20 

https://www.liveworkshe

ets.com/qc979055rp 

https://www.liveworkshe

ets.com/fy979062su 

https://www.liveworkshe

ets.com/cd979063mk 

https://learningap

ps.org/display?v=

pi1m223ht20 

https://learningap

ps.org/display?v=

pad0tcimc20 

https://learningap

ps.org/display?v=

pojiv09wc20 

https://wordwall.

net/resource/2863

525/sc%c4%83de

ri-p%c3%a2na-la-

1000-

f%c4%83r%c4%

83-trecere-peste-

ordin 

https://wordwall.

net/resource/2863

450/adun%c4%83

ri-pana-la-1000-

far%c4%83-

trecere-peste-

ordin 

https://learningap

ps.org/display?v=

pke0x39a320 

https://learningap

ps.org/display?v=

p6i6r7axa20 

https://wordwall.

net/resource/2796

045/%c3%aenmul

%c8%9birea-cu-

10 

https://wordwall.

net/resource/2795

973/%c3%aenmul

%c8%9birea-cu-9 

https://wordwall.

net/resource/2795

733/%c3%aenmul

%c8%9birea-cu-7 

https://wordwall.

net/resource/2795

635/%c3%aenmul

%c8%9birea-cu-6 

https://wordwall.

net/resource/2808

798/%c3%aenmul

%c8%9birea-

probleme-1 

https://opuste

no.rs/slike/20

14/03/kurs-

crtanja-

21819/kako-

nacrtati-

svinju-1.html 
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https://wordwall.

net/resource/2808

600/%c3%aenmul

%c8%9birea-

probleme 

https://www.jigsa

wplanet.com/?rc=

play&pid=02be31

c27aeb 

https://www.jigsa

wplanet.com/?rc=

play&pid=24df77

8d3a9a 

https://www.live

worksheets.com/tr

828217uj 

https://www.live

worksheets.com/n

q825462in 

https://www.live

worksheets.com/y

o825600fc 
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Carpații 

Purcel Cornelia –     

Liceul Teoretic ”Mihai Veliciu” Chișineu-Criș 

CLASA a IV-a 

DISCIPLINA Geografie 

DOMENIUL Elemente de geografie a României 

b) Elemente de geografie regională

CONȚINUTUL DIN PROGRAMA 

ȘCOLARĂ Carpații 

COMPETENȚA SPECIFICĂ 1.3 Utilizarea termenilor geografici simpli în contexte 

cunoscute; 

2.2 Aplicarea unor elemente și cunoștințe dobândite la 

alte discipline (științe ale naturii, istorie, științe 

sociale) în descrierea și explicarea realității 

înconjurătoare; 

4.2 Dobândirea interesului pentru înțelegerea rolului 

mediului înconjurător pentru viața și activitatea 

societății; 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE - să asocieze denumirile de munți, plecând de la cele

trei grupe ale Munților Carpați;

- să completeze un text lacunar, utilizând de

cuvintele date;

- să descoperea perechea cuvânt-imagine, întorcând

cartonașele;

DESCRIERE ACTIVITATE Prima activitate solicită elevii să asocieze denumirile 

de munți cu cele trei ramuri ale Carpaților: Orientali, 

Meridionali, Occidentali. 

În a doua activitate elevii trebuie să gliseze și să fixeze 

cuvinte în spațiile goale dintr-un text. 

Ce-a de-a treia activitate este un joc-perechi. Copiii 

trebuie să întoarcă cartonașele și să descopere 

perechea lor.  

Se vor purta discuții despre rolul pe care-l are mediul 

înconjurător pentru viața și activitatea societății; 

RESURSA/RESURSELE ONLINE https://learningapps.org/12811221 

https://wordwall.net/ro/resource/2687223 

https://learningapps.org/display?v=pncvzzoy520 
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Prof. Inv. Prescolar, Purdea Ana 

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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„Sa confecționam jucarii” 

Activitate realizata online! 

Educatoare, Purdea Diana Ioana 

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 saă rămâna la domiciliu, activitățile 

au fost gândite a fi susținute online, utilizând platforma classroom. 

La baza acestor decizii au stat următoarele ipoteze: 

1. Dacă educatorul este în legătură directă cu preșcolarul când acesta își petrece timpul în

activități educaționale dirijate, atunci calitatea informației consolidate sau dobândite crește. 

2. 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: 

• luni- DS (Cunoașterea mediului) și DEC (Educatie plastică)

•marți – DȘ (Activitate matematică) și DEC (Educatie muzicală)

•mierrcuri- DLC (Educarea limbajului) și DPM (Educație fizică)

• joi- DȘ (Activitate matematica) și DOS (Educație pentru societate)

• vineri- DLC (Educarea limbajului) și DOS (Activitate practică)

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 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 ne permite conferințe susținute în 

timp real, iar implicarea preșcolarilor a fost foarte mare, am încercat cu succes și procesul de predare. 

Părinții au fost extrem de mulțumiți. 

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. 

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 
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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. 
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Optimizarea imaginii școlii    

prin activitățile educative extracurriculare desfășurate on-line 

Prof. CLAUDIA-LIA PURECE, 

Școala Gimnazială ”Radu Selejan”, Sibiu 

Activitatea extracurriculară este o componentă educațională valoroasă și eficientă care cuprinde 

totalitatea activităților educative organizate și planificate în instituțiile de învățământ sau în 

alte organizații cu scop  educațional, care vin să completeze conținutul formal obligatoriu, 

prevăzut în programele școlare. Activitatea extracurriculară/ extrașcolară asigură, astfel, în mare parte 

transferul de cunoștințe, acumulate de către elevi în cadrul curriculum-ului formal, oferind elevului 

deprinderi utile de a implementa în practică cunoștințele teoretice acumulate. 

Activitățile extrașcolare sunt atractive și produc bucurie, stârnesc interes și facilitează 

acumularea de noi cunoștințe, contribuind într-o mare măsură la dezvoltarea personalității copilului. 

În prezent, trecerea la sistemul de învățământ on-line, a produs mari schimbări în modul de 

organizare și derulare al activităților extracurriculare. Dacă până în anul 2020, elevii preferau 

activitățile extrașcolare mai ales datorită faptului că se desfășurau în spații deschise sau 

neconvenționale, măsurile pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 au 

determinat noi atitudini atât din partea elevilor, cât și din partea profesorilor, în privința activităților 

extracurriculare. 

Ordinul nr. 5.924 din 3 noiembrie 2020 pentru suspendarea prevederilor Ordinului ministrului 

educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de 

organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților 

cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare, este cel care suspendă toate 

activitățile propuse pentru Calendarul Activităților Educative Județene pentru 2021. 

Astfel, activitățile extrașcolare au caracter opțional și se derulează în funcție de nevoile de 

educație identificate la nivelul fiecărei unități școlare. 

Pentru perioada în care unitățile de învățământ își desfășoară activitatea exclusiv în sistem on-

line, s-a recomandat adaptarea strategiilor și instrumentelor de desfășurare a activităților extrașcolare 

la condițiile concrete din unitate/ comunitate astfel încât acestea să contribuie la suportul educațional, 

emoțional al copiilor, elevilor și familiilor acestora. 

În cadrul Școlii Gimnaziale ”Radu Selejan” din Sibiu, activitățile extracurriculare au continuat 

să fie organizate, după data de 26.10.2020, numai în sistem on-line, acestea fiind folosite ca mijloc 

de îmbunătățire a motivației, frecvenței și performanței școlare. 

În continuare, am să vă ofer un exemplu de activitate extracurriculară desfășurată on-line, cu 

ajutorul platformei Google classroom și aplicația Google Meet, în perioada 16-20 noiembrie 2020, în 

cadrul programului internațional Săptămâna Educației Globale. 

În cadrul Școlii Gimnaziale ”Radu Selejan”, Săptămâna Educației Globale a debutat cu 

activitatea intitulată ”PANDEMIA NE AFECTEAZĂ GRAV COPILĂRIA! VENIȚI, CU TOȚII, 
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SĂ O APĂRĂM!”. Marți, 17.11.2020, s-a desfășurat prima etapă a activității, în cadrul unei întâlniri 

online, cu participarea a 60 de elevi din clasele: a V-a C, a VI-a A, a VI-a  C, a VII-a C, a VIII-a A și 

a VIII-a B. Îndrumați de profesorii diriginți: Oana Mila, Darius Brîndușesc, Dora Stoian, Silvia 

Nedelcu, sub coordonarea profesorilor Alexandra Pitko și Claudia Purece, elevilor li s-a prezentat 

programul ”Global Education Week” și tema sub care se vor desfășura activitățile programului în 

acest an: It`s our world. Let`s take action! (”Lumea este a noastră! Să acționăm împreună!”). Prin 

intermediul unor instrumente digitale moderne ( Mentimeter, Jamboard, Padlet), elevii au identificat 

și apoi exprimat probleme și aspecte negative provocate de pandemia Covid, care le afectează în mod 

serios viața. Prin activități online desfășurate asincron, până la sfârșitul săptămânii,  elevii au căutat 

soluții și au exprimat mesaje în vederea rezolvării problemelor identificate de ei. Mesajele lor au 

alcătuit VOCEA COPILULUI DE AZI, care dorește să fie ascultată de adulți atunci când aceștia iau 

măsuri care îi privesc în mod direct. 

Activitățile din cadrul programului ”Săptămâna Educației Globale” , derulate în școala 

noastră, s-au desfășurat în parteneriat cu alte școli din județ, Parteneriatul Educațional fiind inițiat de 

Școala Gimnazială Matei Basarab” Turnu Roșu”. Diseminarea proiectului s-a făcut în cadrul unei 

întâlniri online a tuturor școlilor partenere. 

Subiectul abordat și amploarea activității au contribuit la optimizarea imaginii școlii în cadrul 

comunității locale, într-o perioadă cu mari controverse privind eficiența sistemului de învățământ on-

line. 

În concluzie, activitățile extracurriculare, indiferent de modalitatea de organizare a acestora, au 

un rol foarte important în formarea și dezvoltarea imaginii unei unități școlare. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

Prof. inv. Puscasu 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.  

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. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII – O PRIORITATE ACTUALĂ 

Cadru Didactic: Rabolu Elian Narcis 

L. P. S. „Viitorul” Piteşti

Proiectul de dezvoltare a unei instituții școlare 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 urmeze. 

Puncte tari prin care să atragem și să ne facem cunoscuți sunt: 

➢ Competenţa colectivului

➢ Admiterea în clasa a IX-a  și oferta educațională conformă cu așteptările candidaților

➢ Baza materială pusă la dispoziție

➢ Revista Școlii, calendare, evenimente cu invitarea presei și a factorilor de decizie, broșuri,

➢ Colaborarea cu mass- media și posibilitatea de a face cunoscute reușitele elevilor și

profesorilor 

➢ Rezultatele la examenele finale și opțiunile pentru diferite profesii

➢ Derularea programelor de formare / dezvoltare profesionala;

➢ Conectarea reţelei locale la Internet;

➢ Colaborarea eficientă şi promptă cu celelalte instituţii ale administraţiei publice locale şi

teritoriale; 

➢ Varietatea activităţilor extracurriculare;

➢ Amplasamentul unității de învățământ;

➢ Funcționarea Consiliului Elevilor

➢ Promovarea unei educaţii de calitate centrată pe elev;

➢ Asigurarea accesului elevilor la continuarea studiului şi formarea competenţelor necesare

integrării în societate; 

➢ Stabilirea de criterii precise şi de instrumente de monitorizare şi evaluare a calităţii educaţiei

; 

➢ Asigurarea manualelor, auxiliarelor şi a cărţilor pentru bibliotecă;

➢ Implicarea părinților ca mediatori, organizatori, formatori, consilieri în anumite activități

extrașcolare și extracurricular; 

➢ Realizarea de materiale promoţionale care să fie folosite la Târguri educaţionale dar şi cu

diverse ocazii şi evenimente la care elevii și profesorii participă (reviste, pliante, broşuri); 

➢ Reactualizarea site-ului în vederea informării asupra activităţilor desfăşurate în timpul anului

şcolar. 

Managerul instituției trebuie să înțeleagă schimbările din mediul social și să colaboreze cu 

factorii locali și centrali, pentru a lua cele mai bune decizii adaptate la nevoile comunității și a 

grupului țintă. În același timp climatul social și stilul de conducere al propriilor angajați, dar și modul 

în care aceștia înțeleg cum să-ți desfășoare activitatea pot aduce succesul sau insuccesul instituției. 

Imaginea unei instituții se formează în timp și este rezultatul percepției pe care comunitatea o 

are raportat la activitățile promovate, prestigiul de-a lungul timpului, calitatea actului educațional 

oferit și în special a cadrelor didactice. 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 
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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). 

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. 
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Prof. Răceanu Danubia-Ileana, 

Liceul Tehnologic Bâlteni, județul Gorj 

“Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această 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 invățăm să se adapteze.” 

(Maria Montessori –”Descoperirea copilului”) 

Activitățile extrașcolare sunt deosebit de 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 copii, activitățile 

extracurriculare sunt binevenite, deoarece îi pot schimba viziunea 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 

în exterior, prin urmare este indicat să fie un adult responsabil, un profesor, un îndrumător. 

Un beneficiu al activităților extracurriculare este faptul că îl fac pe individ mai responsabil, iar 

această responsabilitate îl pregătește pentru viitor. De asemenea, implicarea în activități 

extracurriculare ajută elevul să întâlnească oameni noi, cu experiențe diferite, îl ajută să-și facă 

prieteni, să socializeze, acest aspect fiind foarte important în cazul tinerilor care întâmpină dificultăți 

de comunicare cu semenii lor. 

Din păcate, în condițiile actuale, copiii noștri suferă foarte mult, tocmai din cauza lipsei de 

comunicare și consider că aceste activități sunt deosebit de importante acum, chiar dacă sunt realizate 

online, oferind copiilor posibilitatea de a-și expune propriile creații, de a schimba păreri în legătură 

cu produsele lor. 

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. Atingerea 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. 

În această perioadă online am realizat împreună cu elevii mei o serie de activități extrașcolare, 

încercând oarecum să le distrag atenția de la tot ce se întâmplă negativ în jurul nostru. Am discutat 

cu ei despre siguranța pe internet, având aici în vedere cyberbullyingul și alte tentații. 

În data de 15 ianuarie am realizat o activitate online dedicată marelui nostru poet național Mihai 

Eminescu. Prin acest proiect am urmărit: punerea în practică a cunoştinţelor elevilor, exersarea 

priceperilor şi a capacităţilor, în variate situaţii de învăţare şi contexte diferite; asigurarea unui demers 
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interactiv al actului de predare – învăţare – evaluare, adaptat nevoilor de individualizare a sarcinilor 

de lucru pentru fiecare elev, valorificând şi stimulând, astfel, potenţialul creativ şi originalitatea 

acestuia; promovarea valorilor autentice din cultura română; promovarea unei pedagogii moderne 

axate pe învăţarea centrată pe elev. 

Elevii mei s-au implicat activ, manifestând interes și entuziasm în derularea activității. 

Bibliografie: 

* Cernea, Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea   procesului de

învăţământ, în  “ Învăţământul primar“  nr. 1 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 

* Ionesc, 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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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Prof. învățământ primar, Răchitan Iuliana Bianca 

Școala Gimnazială ,,Theodor Costescu”, 

Drobeta Turnu Severin, Județul – Mehedinți 

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”. 

Educația este un tip particular de acțiune umană, o intervenție sau direcționare, o categorie 

fundamentală a pedagogiei. 

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 

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. 

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. 

Bibliografie: 

Mădălina-Ionela Vardianu - edict.ro 
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IMPORTANTA ACTIVITATILOR  EDUCATIVE IN ONLINE 

PENTRU PROMOVAREA IMAGINII SCOLII 

PROF. RADOS DELIA     

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 7 DEVA 

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.  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, 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; 
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-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; 

-popularizarea ofertei educaţionale propusă pentru anul şcolar 2016-2017 (în grădiniță şi în

afara ei). În urma desfăşurării acţiunii, s-a realizat integral planul de şcolarizare al grădiniţei, iar 

imaginea acesteia în comunitatea locală a crescut. 

Bibliografie: 

 “Împreună pentru copii: grădiniţa şi comunitatea”- Proiectul pentru Reforma Educaţiei 

Timpurii (P.R.E.T.) 
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Activitățile educative în școala online, încotro? 

Prof. înv. primar RADU ADRIANA CORNELIA         

Liceul de Arte ,,Dinu Lipatti” Pitești 

Trecerea de la un învățământ față în față, care are avantajele lui de netăgăduit, la un învățământ 

on-line, a supus la diferite încercări pe toți actorii  implicați în acest proces: copii, părinți, cadre 

didactice. Adaptarea la noua situație a fost obligatorie pentru continuarea eficientă a activității 

didactice.  

Printre modalitățile de atragere și menținere a elevilor în procesul educațional online se numără 

și realizarea activităților educative, care reprezintă  și o buna modalitate de promovare a imaginii 

școlii. Activitățile educative  sunt de o reală importanță prin varietatea lor, astfel că elevii pot fi 

implicați  în funcție de interesele, aptitudinile și particularitățile lor de vârstă. 

Prin aceste activități, ei asimilează cunoștințe, experiențe noi, formează și dezvoltă aptitudini 

speciale, își reduc teama datorită cadrului informal în care se desfășoară acestea. 

Exemple  de activități educative online: vizite virtuale  la muzee, expoziții, case memoriale, 

vizionarea de piese de teatru, filme pentru copii, spectacole, cluburi de lectură, de pictură, proiecte 

educaționale pe diverse domenii. 

Una dintre activitățile educative preferate de steluțele clasei pregătitoare de la Liceul de Arte 

,,Dinu Lipatti”, a fost Ora  de net din cadrul proiectului ,,Siguranța copiilor pe internet”, dezvoltat de 

Salvați Copiii! Cu această ocazie copiii și-au dezvoltat competențele digitale, aptitudinile artistice, 

dar au și acumulat, într-un mod distractiv, informații despre  siguranța navigării pe internet.  

Fiecare etapă a jocului era însoțită de câte o  imagine pe care copiii au colorat-o, dar și de câte 

o poezioară în care se reaminteau principalele regului de urmat la navigarea pe internet.

Ultima activitate educativă din semestrul I a fost o vizită virtuală în orașul Constanța cu 

vizitarea următoarelor obiective: Cazinoul din Constanța, Farul din Constanța, statuia Luceafărului 

poeziei românești, Acvariul ,care se află în fața clădirii în construcție a Cazinoului. 

Printre alte activități se numără și șezătoarea literară on line ,,Mihai Eminescu”, cu ocazia 

omagierii celui mai mare poet român al tuturor vremurilor, dar și activitatea dedicată Micii Uniri.  

La toate acestea, și nu numai, copiii au participat cu mare interes, ceea ce dovedește că scopul  

propus a fost atins și că depinde doar de măiestria noastră să propunem modalități atractive de 

realizare a procesului instructiv-educativ. 
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PROMOVAREA IMAGINII ŞCOLII ONLINE 

Prof. Radu Alina Simona, 

Liceul Tehnologic „Căpitan Nicolae Pleşoianu”, Rm. Vâlcea 

Promovarea imaginii unităţii noastre şcolare reprezintă o prioritate pentru o bună colaborare 

între cei trei parteneri educaţionali: elevi-profesori-părinţi. 

Am ales să prezint promovarea pozitivă a liceului prin enumerarea activităţilor extraşcolare 

desfăşurate în timp. 

Liceul Tehnologic „Căpitan Nicolae Pleşoianu” din este una din şcolile cu cea mai veche 

tradiţie în învăţământul tehnic din oraşul Râmnicu Vâlcea (100 de ani de învăţământ tehnic şi 

profesional s-au sărbătorit în anul 2013). 

Misiunea Liceului Tehnologic “Căpitan Nicolae Pleşoianu” Rm Vâlcea, cunoscută şi asumată 

de către toţi beneficiarii educaţiei, direcţi şi indirecţi: profesori, elevi, parinţi, autoritate locală, agenţi 

economici, ONG-uri, este de a oferi şanse egale de dezvoltare personală şi profesională fiecarui elev, 

pentru a fi capabil să-şi aleagă viitorul cel mai potrivit capacităţii şi personalităţii fiecăruia  şi să se 

adapteze unei societăţii dinamice. 

Liceul Tehnologic „Căpitan Nicolae Pleşoianu” a avut deschidere spre diverse categorii, nivele 

şi calificări ale învăţământului tehnic şi profesional de la liceu rută directă, rută progresivă zi şi seral 

pâna la formele care asigură un certificat de calificare într-o perioadă mai scurtă, învăţământul 

profesional  de 3 ani şi învăţământ dual respectiv învăţământ postliceal: şcoala postliceală şi şcoala 

de maiştri.   

La examenele de certificare a calificării profesionale finalizate prin atestat profesional au fost 

obţinute rezultate bune, promovabilitatea fiind de 100%. Pregatirea profesională a fost pusă în valoare 

şi prin rezultatele obţinute de-a lungul anilor la Olimpiadele din aria curriculară „Tehnologii” şi 

Concursurile pe meserii. 

Liceul nostru esta cel care a implementat Concursul naţional “AUTOMOBILUL între DA si 

NU” care face parte din Calendarul activităţilor educative naţionale a ajuns la cea de a  XI- a ediţie.  

Concursul reprezintă în fiecare an o ocazie de a aduce împreuna, elevi si cadre didactice in 

schimb de experienta, exemple de buna practica, punand astfel in valoare abilitati practice, sportive, 

TIC ale elevilor, prin care se poate cel mai credibil promova invatamantul tehnic şi profesional 

românesc. 

Vocația unei școli de succes este de a face din educație un demers spiritual superior, orientat 

spre excelență, spre modelarea ființei umane în spiritul valorilor intelectuale, morale, estetice, 

culturale. 

An de an liceul nostru trăiește emoția olimpiadelor, a concursurilor ca formă de dialog al 

spiritelor alese, al unor elevi de excepție care au trecut deja etape importante și tensionate, pentru a 

se califica la nivelul unui onorant concurs național. 

O olimpiadă națională este o întâlnire semnificativă între minți strălucite, între tineri deosebiți, 

întrucât participarea la aceste competiții de anvergură înseamnă studiu, tenacitate, reflecție, 

reîntoarcere spre lectura adevărată, preocupare ştiinţifică pentru domeniul respectiv. 

Prin eforturile depuse de echipa noastră de profesori ingineri şi elevii noştri au răspuns 

provocării de a participa, an la rând, la concursul interjudeţean “Un demaraj sigur pentru viitor!” 

organizat de Liceul Tehnologic ,,DACIA” Piteşti şi al doilea an în care participăm la concursul 
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interșcolar multidisciplinar „Automobiliștii viitorului” de la Liceul Tehnologic Transporturi Auto 

Timișoara, în care elevii şi-au exersat abilităţile practice. În anii anterioari  la activitate au participat 

elevii din  diferite unităţi şcolare şi au avut de executat lucrări de întreținere și de reparare a 

automobilului. Participarea elevilor la concurs a venit în sprijinul pregătirii acestora pentru examenul 

de certificare a competențelor profesionale.  

De asemenea, concursul a urmărit și dezvoltarea personală a elevilor prin activități 

extracurriculare care să le crească interesul pentru domeniile de formare în care se școlarizează, să le 

stimuleze spiritul competitiv și să le întărească stima de sine, ca premise ale unui parcurs școlar de 

succes în cadrul programelor de studiu la care sunt înscriși. 

În acest an şcolar am participat online la Concursul interșcolar multidisciplinar între elevii 

liceelor cu calificări din domeniul transporturilor rutiere - "AUTO - Liceul Tehnologic Transporturi 

Auto Timişoara. Ce rezultate am obţinut? Premiul Special, Premiul I şi Premiul 2 la secţiunile „Astăzi 

pieton, mâine conducător auto”,  

„Mentenanța automobilului de la A la Z” şi  „AUTOMOBILUL VIITORULUI”. 

Padletul realizat de către elevii noştri. 
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Promovarea imaginii școlii – școala online 

Profesor Radu Ana-Maria 

Colegiul Național Pedagogic “Ștefan cel Mare”, Bacău 

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 

Colegiul Național Pedagogic “Ștefan cel Mare” este situat în orașul Bacău. Imaginea acestei 

școli 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 

Deschiderea spre nou se realizează datorită cadrelor didactice pregătite, care intervin în 

favoarea acestei dezvoltări continue a școlii. 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 crează o imagine pozitivă asupra școlii. 

Promovarea imaginii instituției se realizează și prin elaborarea unor proiecte la nivel local / 

județean / national /internațional care vizează multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplelor de 

bună practică în managementul instituțional. Profesorii sunt implicați în derularea mai multor 

parteneriate pe care le-au încheiat cu alte școli sau instituții publice din țară si chiar din alte țări din 

Europa. Prin activitățile pe care le desfășoară, se dorește să se popularizeze într-o măsură cât mai 

mare munca lor și a elevilor din cadrul școlii și, implicit, să contribuie la creșterea prestigiului școlii 

în comunitate. 

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. 

Atât cadrele didactice dar și elevii au trebuit să-și îmbunătățească substanțial abilitățile digitale, ceea 

ce a schimbat calitativ relația profesor-elev dar și școală-familie. În același timp și societatea civilă a 

trebuit 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. 

Instrumentele și strategiile utilizate pentu conectare la distanță au fost diferite: prin video, 

filmulețe cu activități interactive, simulări, aplicații, pe care cadrul didactic le trimite elevilor. Din 

dorința de a evolua, de a transmite elevilor conținut informațional nou, profesorii au ales să participe 

la programe de formare profesională, să se documenteze, să se înscrie în forumuri de discuții pe teme 

de interes școlar. Pe parcursul activităților online, elevii și părinții au completat chestionare, 

feedback-ul fiind unul pozitiv. 

A fost accesată platforma Google Classroom unde școala are cont pentru fiecare elev și profesor 

și au fost postate materiale didactice pe site, ținând totodată cont de instruirea diferențiată, centrată 

pe elev, de elevii cu C.E.S și de particularitățile de vârstă ale acestora, aplicând metodele 
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contemporane activ-participative (învățare prin descoperire, studiul de caz, brainstormingul, 

învățarea prin cooperare, eseul, demonstrația, descoperirea) 

Pentru o promovare continuă a activităților Colegiului și pentru o permanentă îmbunătățire a 

calității la nivel instituțional, acesta 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. Îl consider un exemplu de bună practică în domeniul marketingului educational, 

deoarece au elaborat o strategie de promovare a imaginii școlii. 

În cadrul Colegiului Național Pedagogic “Ștefan cel Mare” Bacău se crează 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. 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, despre elevii care își mențin bucuria de a învăța în orice 

context. 

"Educația este ceea ce ramâne după ce uităm tot ce am învăţat în şcoala." - Albert Einstein 
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Utilizare Jamboard la orele de Instruire Practică 

Prof. Radu Florica 

Colegiul Tehnic "Mihai Viteazul"Oradea 

Trecerea la învățarea online a fost o surpriză și a constituit o provocare chiar și pentru cei mai 

adaptabili dintre profesori și elevi. Nici în cele mai frumoase aspirații ale celor care doreau 

digitalizarea sistemului educațional din România nu exista șansa ca aceasta să primească un așa avânt. 

La polul opus, perioada de izolare a stimulat o ieșire forțată din zona de confort a multor actori 

din sfera educației care nu erau atrași sau chiar se dovedeau reticenți cu privire la importanța și 

utilitatea mijloacelor digitale. În tot acest proces protagoniștii au fost profesorii și elevii, urmați 

îndeaproape de părinți care au fost incluși în procesul educațional mai mult decât oricând și, în multe 

cazuri, mai mult decât și-ar fi dorit. 

Pentru realizarea activităţilor educative în online utilizez la orele de Instruire practică platforma 

G-Suite for Education, respectiv, Google classroom, Meet şi Jamboard (Tabla albă).

Un Jamboard este un panou virtual care se poate șterge, în care poți face schimb de idei live cu 

ceilalți. Începe sau se deschide în timp unui apel video. 

1. În apelul video, în dreapta jos, se dă clic pe Mai multe opțiuni  Tablă albă. 

2. Pentru a crea un nou Jamboard, se dă clic pe Începe o tablă albă.

Pentru a deschide un Jamboard existent de pe disc, din drive-urile în comun sau de pe computer, 

se dă clic pe Alege din Drive.    
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3. Permisiunile de acces la Jamboard:

Dacă ești utilizator G Suite for Education, participanții primesc în mod prestabilit acces numai 

pentru vizualizare. Va trebui să le acorzi acces pentru editare la Jamboard. Trebuie să acorzi acces 

oricăror participanți care se conectează la apelul video după ce se acordă acces la Jamboard. 

Din acest moment am tabla în faţă şi pot să prezint elevilor. Aplicaţia îmi pune nişte fundaluri 

predefinite- linii, pătrate, culori. Pot să fac însemnări cu stiloul din bara din stânga. Acesta e de 

dimensiuni şi de culori diferite. Dacă nu îmi place ce am scris pot folosi radiera. Dacă îi dau "ştergeti 

cadrul", îmi va sterge pagina în întregime. Pot să adaug diferite forme geometrice sau pot să scriu de 

la tastatura. De asemenea, pot să încarc imagini. Ca să marchez ceva de pe tablă fără a rămâne 

însemnat, pot folosi markerul. 

La finalul lecţiei, o salvez şi dacă revin la meniul principal din aplicaţie, ajung la tabla salvată. 

Am acolo 3 puncte, apăs şi imi permite să descarc lecţia în format pdf, pe care o pot încărca apoi în 

classroom. 

Un avantaj deosebit al acestei table este că permite elevilor să participe şi ei la lecţie. În 

momentul în care au primit acces la editare pot să facă şi ei aceleaşi lucruri pe care le face profesorul: 

să scrie, să incarce imagini, etc. 

Şi acum exemplul nostru de buna practică. Am folosit Jamboard-ul la o oră de M2 Produse de 

cofetărie, clasa a XIa, învăţământ profesional, specializarea Cofetari-patiseri. Elevii au avut de 

realizat Checuri, la ei acasă, respectând etapele procesului tehnologic, având la dispozitie, 3 ore. Au 

făcut poze pentru fiecare etapă, pe care le-au încărcat pe Jamboard. Au folosit tipuri de instrumente 

de scris diferite, culori diferite, au folosit stickerele, scrisul de la tastatură.  

Încărcând pozele pe Jamboard, rezultatele muncii lor, au putut fi văzute, analizate şi apreciate, 

în timp real, de colegii lor şi de profesor. Iată, o parte, a strădaniei lor. 
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PLEDOARIE PENTRU MIȘCARE 

Profesor Radu Iulia Ana   

Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu Oradea 

„Educația fizică, activitatile fizice si sportul au un impact pozitiv asupra gradului de conexiune 

pe care îl resimt tinerii cu școala; aspirațiilor acestora; gradului de comportament social pozitiv în 

cadrul școlii și a dezvoltării de deprinderi cetățenești și de leaderi”. (Stead & Neville 2010) 

 Oricine este implicat in educație fizică, sport sau/și activități fizice este convins de abilitatea 

lui/ei de a îmbunătăți vieți, de a motiva, de a îndruma și are potențialul de a aduce la suprafață ce e 

mai bun din oameni. Multe persoane sunt capabile să preia „abilitățile de viață” din educația fizică, 

sport și activități fizice și să le transfere în alte arii ale vieții. Într-adevar, ar fi rar de găsit un atlet de 

succes care nu este capabil să descrie cum diferite aspecte ale sportului său au avut un imapct asupra 

cunoștințelor, comportamentului, atitudinilor, sau asupra abilităților sale în alte categorii ale vieții 

sale personale/profesionale. Aceste lucru se aplică și tinerilor.  

Educația fizică, sportul și activitățile fizice pot fi folosite pentru a îmbunătăți atât dezvoltarea 

lor fizică cât și cea cognitivă. Școlile sunt pline de elevi ale căror încredere și respect de sine au avut 

de câștigat din participarea și implicarea cu succes în orice formă de educație fizică, sport sau 

activitate fizică, și care au reușit astfel să își îmbunătățească comportamentul, atitudinea și felul în 

care și-au desfășurat diverse aspecte ale vieții.  

Elementul de bază pentru profesori, antrenori și alții care lucrează în contexte educaționale este 

de a înțelege cum să cultive ceea ce educația fizică, sportul și activitățile fizice oferă persoanelor, și 

să le transforme în strategii sustenabile și de succes care să funcționeze pentru tineri. Știm că unii 

adulți (de obicei aceia care au avut o experiență pozitivă cu educația fizică, sportul și activitățile fizice 

ca și copii) o fac instinctiv, dar trebuie să și descriem astfel încat școala poate implementa aceste 

lucruri.  

Apoi avem o strategie de îmbunătățit standardele școlii. Dovezile acestui impact sunt 

interesante. Orice proiect de cercetare internațional care urmărește să lege educația fizică, sportul și 

activitățile fizice cu o ameliorare a comportamentului sau a rezultatelor școlare a găsit ca și corelație 

poziția, deși unele au avut o corelare mai puternică decât altele. Cu toate acestea, studiile care au 

măsurat doar nivelul de participare în educație fizică, sport și activități fizice a elevilor și performanța 

lor academică, oricum ar fi fost măsurată, nu arată o corelare clară și pozitivă. Acest lucru arată că a 

avea activitate fizică nu este în sine de ajuns pentru a aduce tinerilor transformări pozitive în 

comportamentul sau în rezultatele lor.  

Educaţia fizică şi sportul reprezintă drepturi fundamentale ale omului, recunoscute de marile 

organizaţii internaţionale. În Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (ONU, 1948) se stipulează 

faptul că orice persoană are dreptul la educaţie, în scopul dezvoltării depline a personalităţii sale. În 

Scrisoarea Internaţională privind Educaţia Fizică şi Sportul, UNESCO (1978) stabileşte, la articolul 

1, că aceste activităţi reprezintă „un drept fundamental al tuturor”, iar exercitarea lui are multiple 

efecte asupra stării de sănătate şi a dezvoltării personalităţii oamenilor. În Convenţia asupra 

Drepturilor Copilului (ONU, 1989), în Convenţia împotriva Discriminării în Educaţie (ONU, 1960), 

în alte tratate şi declaraţii, educaţia fizică şi sportul sunt considerate activităţi prin care se asigură 

dreptul la educaţie. În baza experienţei acumulate în cursul Anului European al Educaţiei prin Sport 
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(2004), Comisia Europeană încurajează sprijinirea activităţilor fizice şi sportive prin intermediul 

diferitelor iniţiative politice, în domeniul educaţiei şi al formării.  

În România, Legea învăţământului nr. 84/1995 precizează, la art. 4, că învăţământul are ca 

finalitate formarea personalităţii umane, inclusiv prin „[…] educaţie fizică, educaţie igienico-sanitară 

şi practicarea sportului”, aspecte întărite prin Legea Educaţiei fizice şi sportului nr. 69/1999, care 

stipulează că acestea reprezintă activităţi de interes naţional, sprijinite de stat. Astfel, „practicarea 

educaţiei fizice şi sportului este un drept al persoanei, fără nici o discriminare, garantat de stat, iar 

autorităţile administrative, instituţiile de învăţământ şi instituţiile sportive au obligaţia de a sprijini 

educaţia fizică, sportul pentru toţi şi sportul de performanţă, şi de a asigura condiţiile de practicare a 

acestora”. În consecinţă, există cadrul conceptual şi legal prin care se recunoaşte rolul social al acestor 

activităţi şi prin care se asigură premise pentru desfăşurarea lor. 

În cadrul caracterului global al educaţiei, educaţia fizică şi sportul prezintă conţinuturi şi sarcini 

specifice, cu influenţe de sistem asupra individului, în plan fizic, motric, intelectual, estetic şi moral. 

În acelaşi timp, educația fizică, sportul și activitățile fizice pot fi considerate drept forme speciale de 

educaţie prin fizic, care conduc nu doar la finalităţi biologice, ci şi la importante aspecte psihologice 

şi sociale. Educaţia formală şi informală beneficiază de valorile transmise prin educația fizică, sport 

și activități fizice, cum sunt acumularea de cunoştinţe, motivaţie, aptitudini, dispoziţia de a depune 

eforturi personale, precum şi de calităţile sociale, cum sunt munca în echipă, solidaritatea, 

voluntariatul, toleranţa şi fairplay-ul, totul într-un context multicultural. 

Datorită accesibilităţi, educația fizică, sportul și activitățile fizice se practică sub cele mai 

diferite forme, însoţind omul de la naştere până la bătrâneţe, creînd astfel un stil de viaţă echilibrat şi 

sănătos. Educația fizică, sportul și activitățile fizice dispun de strategii de aplicare şi metode adaptate 

pentru realizarea obiectivelor diferenţiate, pentru fiecare vârstă. Incluse în educaţia permanentă 

acestea acţionează în sistem global, fizic, psihic şi cultural favorizând integrarea socială a oamenilor 

indiferent de rasă, cultură sau orientare politică. Educația fizică, sportul și activitățile fizice  sunt 

totodată factori de consolidare a rezistenţei la incovenientele vieţii moderne, o bogăţie comună cu 

profund caracter educativ pe parcursul întregii vieţi, reprezentând un tonic pentru activităţile de timp 

liber individuale sau în grup. 

Promovând respectul pentru organismul propriu şi al altora, educația fizică, sportul și 

activitățile fizice se constituie în forme de educaţie pentru sănătate. Omul este, în primul rând, o fiinţă 

biologică ale cărei componente structural-funcţionale sunt, în mod general şi specific, influenţate prin 

educaţie fizică şi sport. Funcţia de optimizare a potenţialului biologic reprezintă, de fapt, punctul de 

plecare al tuturor influenţelor exercitate asupra organismului uman. O solicitare adecvată, din punct 

de vedere cantitativ şi calitativ, în educaţie fizică şi în antrenament sportiv, conduce la modificări 

morfologice şi funcţionale relevante, care permit o mai bună adaptare a individului la cerinţele vieţii 

cotidiene.  

Organizaţia Mondială a Sănătăţii promovează, prin programul „Viaţă activă” (1998), 

importanţa practicării sistematice a activităţilor fizice pentru sănătate, cu prioritate la copii şi tineri. 

Cercetările au arătat că exerciţiul fizic, practicat pe termen lung, îmbunătăţeşte sănătatea fizică şi 

mentală, având o contribuţie pozitivă la procesul de învăţare şi dezvoltare a personalităţii, la reducerea 

riscului apariţiei afecţiunilor fizice şi psihice asociate stilului de viaţă modern. În acest sens, se 

recomandă practicarea a cel puţin 30 de minute, zilnic, de activitate fizică, ce necesită efort moderat 

- pentru adulţi, şi 60 de minute -pentru copii.

Lipsa de activitate fizică conduce la excesul de greutate, favorizează apariţia obezităţii şi a unor 

afecţiuni cronice, precum bolile cardiovasculare şi diabetul, care afectează calitatea vieţii, pun în 

pericol viaţa persoanelor şi creează probleme economiei şi bugetului alocat sănătăţii (Cartea Albă 

privind Sportul, Comisia Comunităţilor Europene, 2007). Studiile efectuate în diferite ţări evidenţiază 

că fiecărui dolar investit pentru educaţie fizică şi sport îi corespunde o reducere de 3,8 dolari pentru 

cheltuielile medicale (Declaraţia de la Punta del Este a Miniştrilor Educaţiei, 1999). Nu întâmplător, 
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există concepţia potrivit căreia „sportul dă zile vieţii şi viaţă zilelor”. În aceste condiţii, domeniul 

educaţiei fizice şi sportului trebuie să îşi asume, cu mai multă vigoare, rolul de promotor al stării de 

sănătate, pe de o parte, prin competenţele complementare ale specialiştilor (profesori, antrenori, 

kinetoterapeuţi), şi, pe de altă parte, prin impunerea unor programe-cadru profilactice, pe categorii de 

vârstă, în direcţia realizării obiectivelor specifice ariei de compentenţă a specialiştilor. 

Specificul calitativ al educaţiei fizice nu constă în faptul că se depune un efort fizic, ci în 

obiectivele urmărite, în modul în care această activitate se desfăşoară şi în accentul pus pe valoarea 

formativă a conţinutului instruirii. Astfel, subiectul care participă la lecţia de educaţie fizică 

reacţionează printr-o conduită complexă, care înglobează deprinderile motrice, condiţia fizică, 

cunoaşterea şi plăcerea pentru mişcare.  

De asemenea, evidenţiem faptul că educaţia fizică şi sportul în şcoală nu reprezintă scopuri în 

sine, ci contribuie la realizarea finalităţilor generale ale educaţiei, alături de celelalte discipline din 

curriculum-ul şcolar. În acelaşi timp, trebuie să existe preocuparea permanentă a profesorilor de 

educaţie fizică de a asigura un conţinut atractiv pentru lecţiile organizate, astfel încât educaţia fizică 

şcolară să pună bazele educaţiei fizice permanente, care înseamnă un stil de viaţă, un mod de a gândi 

şi de a acţiona în beneficiul propriu şi în interesul societăţii.  

Dimensiunea temporală a educației fizice, sportului și activităților fizice impune reconsiderarea 

acestora ca activităţi, în sensul prelungirii lor de la etapele şcolarităţii la celelalte etape de dezvoltare, 

astfel încât ele să devină un continuum care însoţeşte individul din primii ani ai vieţii până la 

senescenţă. 

Prin educaţia fizică din şcoală, se asigură formarea de cunoştinţe, deprinderi practice şi 

intelectuale, precum şi însuşirea de valori etice, care contribuie la dezvoltarea capacităţii de integrare 

socială a individului. 

Strategiile pentru educația fizică, sport și activități fizice trebuie adecvat aliniate cu o strategie 

educațională pentru ca obiectivele finale să fie atinse. 
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ACTUL EDUCATIONAL IN ERA DIGITALIZATA 

Prof. înv. preșc. Radu Zoica, 

G. P. N. Nr. 3 Găești 

Cu siguranță, atunci… când a fost inventat învățământul online, nimeni nu s-a gândit că va fi 

extrem de util omenirii în condițiile unei pandemii. Asta trăim astăzi și ne adaptăm!remium 

Mai concret, activitățile instructive educative  sunt  propuse și transmise preșcolarilor, prin 

utilizarea unor platforme educaționale: G Suits – Google Classroom, dar si WhatsApp, unde avem 

grupul nostru. Toate clipurile video sau fotografiile reprezentând rezultatul/produsul activității sunt 

trimise pe grupul de lucru al cadrelor didactice (platforma educațională sau grupul grădiniței noastre) 

și, firește, oferim feedback fiecărui preșcolar  în parte. Acest lucru îi motivează pe copii şi îi 

antrenează, într-un mod fericit, în toate activităţile de acest gen. Mai mult, cadrul didactic  inițiază 

chiar și concursuri  artistice…cu premii și diplome tot on-line. Așadar, în vremuri excepționale, 

educația la distanță devine o soluție viabilă. Și credem 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 prescolari, este o adevărată provocare. 

Din perspectiva cadrului didactic, noua structură de desfășurare a activităților mi-a oferit 

următoarele oportunități:  am învățat utilizarea unor noi platforme de învățare online (platforma 

educațională: G Suits – Google Classroom, modul de lucru pe WhatsApp - grupul gradinitei noastre, 

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 continuare voi prezenta link-uri utilizate in cadrul activităților on-line: 

Joc de masa|: Puzzle – Legume si fructe de toamna 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=08d41fe4e00c&fbclid=IwAR3btRah2iPXcYB7

FHvAXW2htP2rKo1k2hFuMuJXqmGEts_hidv1H7qnuNQ 

Stiinta – Sorteaza frunzele dupa culoarea 

https://wordwall.net/ro/resource/5527260/sorteaza-frunzele-de-toamna-dupa-culoare 

Joc de masa: Romanasii 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2969f15ab0d6&fbclid=IwAR0WYaDK94D6so

4wc9iK4KURgkHlAWR1C9IndmKSDRicL6-qAlWc2RFNYus 

Moment de poveste: „1 Decembrie – Ziua Națională a României” 

https://www.youtube.com/watch?feature=share&v=iv9fnnwKy-

o&fbclid=IwAR0f64BH82wWOjv9XavyHheX5oEhxQpdMYFsaXnplheXwRUQraCbheqw 

Moment de poveste: MOS NICOLAE – pe intelesul copiilor 

https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=tX-69xgbP1c&fbclid=IwAR2d0-

LROIclmygp-PDHA0_Ca0sVMrhIyut9GwqUDdwnjZtTRTtn_vB_ 

Biblioteca: “Ghetuta“ – puzzle 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3f398e1c1aa6&fbclid=IwAR1oyr842h5PHKFx

vQYGfZGLskT9iNsE-8anaSnh8lFC6WrpOKrZZBt_NZc 

Domeniul Știinte (Cunoașterea mediului): „Datini din străbuni lăsate”- film educativ 

https://www.youtube.com/watch?v=b7oylHAgCDA 
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Joc de masă:  ,,Caută umbra!”- Domino (jetoane globulețe, steluțe, ornamente pentru brad și 

alte elemente specifice Crăciunului). https://wordwall.net/play/7819/306/374 

Domeniul Știinte - Activitate matematică: (joc interactiv online)  “Pozitii spatiale” 

https://www.jigsawplanet.com/Oana12345/pozitiispatiale?fbclid=IwAR2bkUPFPBNUt120uJ

kQL2Q9W5bVcIH3z2fB-pOUrsdrbO8ddh0eksAIqHk 

Întâlnirea de dimineaţă: -„Bună dimineaţa…la Moş Ajun!”-  film educativ + discuţii libere 

https://www.youtube.com/watch?v=pt2u6gWMrE&feature=share&fbclid=IwAR0kUqVDPa

ValBNdgGqM-NxlIRfPQvvX0G6x8NR3QVKbZSY_az5Dac2vz9M 

Biblioteca:  „Bucurii de Crăciun” – despartire in silabe: 

https://www.liveworksheets.com/eh1427109xo?fbclid=IwAR2echPFwpGlsmY0wxqOk-

OoNkhXYU5whdLEzXsra-7eBDdVoy5wbRxCRJk     

Evidențiez faptul că, pe parcursul acestei perioade, am desfășurat online toate activitățile din 

procesul instructiv- educativ, dar pană la primirea codului de la (platforma educațională: 

G Suits – Google Classroom, am pus activitatile pe WhatsApp, unde avem  grupul gradinitei, 

iar preșcolarilor care nu au dispozitive si/ sau acces la internet, le-au fost înmanate dosare cu fișe de 

lucru, atât retrospectiv, cât și in avans, pentru a beneficia si acesti copii de procesul instructiv-

educativ.  
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Promovarea imaginii şcolii 

Prof. înv. primar: Răducanu Iuliana-Sofia,   

Şcoala Gimnazială “Mihai Viteazul” Băbiciu, Judeţul Olt 

”Caracterul însă al unei şcoli bune este ca elevul să înveţe în ea mai mult decât i se predă, mai 

mult decât ştie însuşi profesorul.” – Mihai Eminescu 

Aflându-se în mediul rural, Şcoala Gimnazială “Mihai Viteazul” din comuna Băbiciu, judeţul 

Olt, prin profesorii şi elevii pe care-i are, îşi doreşte să se implice activ în schimbările pe care 

societatea le impune. 

Fiecare epocă istorică îşi are problemele ei. Un analist obiectiv al vremurilor noastre nu trebuie 

niciodată să separe viaţa individuală de viaţa societăţii şi activitatea instituţiilor fundamentale ale 

acesteia. Necazurile personale, familiale şi problemele comunităţii naţionale se află într-o strânsă 

legătură întrucât climatul social influenţează sensibil destinul indivizilor şi al grupurilor umane. 

Destinul fiecărui om se structurează pe coordonatele a două valori: familia şi profesia. 

Valul pandemic care a cuprins întreaga lume a adus foarte multe restricţii pentru elevi. 

Interacţiunile umane au fost reduse, iar pentru copii acest lucru este greu de suportat. La vârsta şcolară 

mică, învăţarea eficientă este bazată pe joc. Acesta implică interacţiuni. Elevii din ziua de azi sunt 

foarte receptivi la desfăşurarea activităţilor de grup în care sunt aplicate metode interactive, atenţia 

se menţine trează, iar capacitatea de înţelegere creşte. Acest fapt atrage, la rândul lui efecte pozitive 

în cadrul activităţilor, efecte care duc la creşterea stimei de sine.  

Strategiile interactive în activităţile educative au caracter formativ şi informativ, valorifică 

experienţa proprie a elevilor, le dezvoltă răspunderea individuală şi de grup, stimulează motivaţia 

învăţării, determină copiii să caute şi să dezvolte soluţii pentru diverse situaţii-problemă, dezvoltă 

gândirea critică, logică şi independentă. 

Participarea elevilor la activităţile on-line a contribuit la dezvoltarea abilităţilor de cooperare, 

relaţiile dintre membrii grupului devenind relaţii de egalitate, elevii învăţând să-şi asume pe rând, 

anumite roluri. Totodată s-a dezvoltat identitatea personală prin autoevaluare, copiii dobândind 

încredere în sine şi în capacitatea lor de a relaţiona pozitiv, de a aborda o atitudine conformă cu 

valorile şi normele impuse în mediul educational. 

Astfel, “Şcoala de acasă” a devenit mediu agreabil, dispărând ierarhiile tipice, dezvoltând 

respectul, ataşamentul şi grija faţă de ceilalţi. De asemenea, aceste activităţi îi ajută pe elevi, într-o 

oarecare măsură, să ia decizii eficiente prin efort propriu, deoarece la finalul activităţilor desfăşurate 

rezultatele nu se referă numai la achiziţiile elevilor în domeniul cognitiv, ci la întregul spectru de 

comportamente. Libertatea elevului se manifestă în plan educaţional prin creativitate, cooperare, 

comunicare, antrenare şi participare. Este importantă atitudinea cadrelor didactice în interacţiunea cu 

elevii.  

Procesul competitiv tot mai accentuat ce caracterizează societatea actuală impune incontestabil 

şi restructurarea, regândirea, reactualizarea conţinutului învăţării. În acest sens, în mod obligatoriu se 

înscrie şi conceptul de modernizare şi optimizare a procesului educativ. 

Un fundament iniţial puternic este esenţial pentru dobândirea de noi competenţe, abilităţi, 

atitudini necesare pentru a fi pro-activi şi a gestiona schimbarea cu profesionalism într-un mediu care 

evoluează rapid. Setul de competenţe necesare carierei didactice s-a aprofundat, ceea ce impune şi în 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 3, MARTIE, 2021

394



domeniul educaţional, învăţarea pe tot parcursul vieţii. Pentru a fi un profesor bun e necesar să-ţi 

doreşti să te autodepăşeşti, implicându-te activ în orice provocare. 

În concluzie, şcoala noastră s-a adaptat la schimbarea impusă de contextul pandemic, profesorii 

îmbunătăţindu-şi competenţele digitale, iar elevii participând activ la cursurile on-line. 

Bibliografie: 

www.didactic.ro 
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EDUCAȚIA ONLINE 

Prof. RĂDULESCU MARGARETA      

Liceul Tehnologic Petrache Poenaru, Bălcești – Vâlcea 

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. 

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. 

Ca profesor pentru învățământul primar, am început să încorporez platformele digitale în 

demersul didactic și am constatat că folosirea rețelelor de socializare poate să-i implice pe elevi foarte 

bine în cadrul lecției. 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. Unul 

dintre principalele avantaje ale accesării paginilor de pe web este că majoritatea au hyperlink-uri ce 

ne conduc către o altă pagină și ne deschid o cantitate vastă de informații. 

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 mediul educativ. Unii profesori utilizează scenarii competitive și distribuie puncte și 

recompense pentru a face lecția 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. 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 3, MARTIE, 2021

396



Dezavantaje 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. 

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. 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. 

În concluzie, tehnologia în educație poate deschide uși către noi experiențe, noi descoperiri și 

noi moduri de învățare și colaborare, însă nicio tehnologie din școala online nu poate înlocui 

profesorii talentați și inspirați. 
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Promovarea imaginii școlii - scoala on line 

Prof. inv. prescolar RAFIROIU VIORICA 

GRADINITA PARTICULARA CU PROGRAM PRELUNGIT 

"CASUTA VEVERITELOR" 

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 lipsa unei infrastructuri tehnologice decente, fără abilitare consistentă în zona competențelor 

digitale ale profesorilor, fără acces gratuit la platforme online, cu resurse didactice digitale și 

multimedia precare, cadrele didactice au fost nevoite să identifice rapid soluții pentru a asigura tuturor 

copiilor acces la o educație de calitate. 

Cei mai buni prieteni au devenit platformele educaționale online și platformele de streaming, 

modalitățile cele mai potrivite pentru continuarea procesului educațional în acest context sensibil. A 

existat o explozie de experiențe didactice la distanță, soluții ad-hoc, dar și profesioniste, eclectisme 

operaționale, dar și viziuni unitare. 

Perioada aprilie – iunie a fost destul de greu de gestionat atât din pricina lipsei de experiență a 

dascălilor în ceea ce privește modul de predare online, cât și din pricina lipsei device-urilor necesare. 

Din septembrie, însă, situația este vizibil îmbunătățită. Cadrele didactice au avut timp să se 

perfecționeze în domeniul utilizării platformelor și aplicațiilor informatice, iar autoritățile publice și 

ONG-urile au reușit să acopere, în mare parte, necesarul de dispozitive digitale. 

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. 

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 

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. 

Consumul de resurse personale- energia, concentrarea atenției- depinde foarte mult de modul 

în care este organizat învățământul la distanță, de calitatea actului educațional și de implicarea 

profesorilor, a elevilor și a părinților în gestionarea aspectelor didactice și a celor afective. De 

asemenea, sunt foarte importante acceptarea acestui sistem de învățare și acordarea unei atenții 

sporite, așa cum i se acordă școlii ,,față în față”. 
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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 reprezenta puncte de plecare pentru găsirea unor soluții 

eficiente de reglare a procesului de învățămant. 

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 

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. 
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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         

Școala online 

Prof. înv. primar Răget Ana-Maria 

Școala Gimnazială Take Ionescu – Râmnicu Valcea 

„Şcoala trebuie adaptată la copii şi nu copiii adaptaţi şcolilor.”  - Alexander Sutherland 

Nu mai reprezintă pentru nimeni o noutate utilizarea Internetului și avantajele oferite de 

utilizarea acestuia, de care ne bucurăm cu toții de ani buni. Desigur, nu trebuie să excludem 

dezavantajele și riscurile la care ne expunem, atât noi – cadrele didactice, cât și elevii noștri. 

Cu siguranță, cu toții ne-am întrebat, în ultimul timp, cum putem exploata la maximum 

conceptul de „școală online”. Internetul a fost principalul nostru instrument în procesul de predare  - 

învățare – evaluare. Dar este oare de ajuns utilizarea acestuia? Este oare de ajuns să folosim 

platformele clasice și comune pe care invităm elevii să se conecteze la orele online? Dar noi cu elevii 

cum ne putem conecta? Răspunsul a venit tot de la elevi: trebuie să ne adaptăm platformelor lor, 

felului lor în care ei preferă să socializeze. 

Copiii sunt încântați să aibă profesori cool. Iar pentru a fi cool, îi putem surprinde cu o postare 

interesantă pe pagina de Facebook sau Instagram a școlii sau chiar pagina noastră personală. Îi putem 

invita să fie chiar ei cei care se ocupă de aceste postări și să concureze în idei care mai de care mai 

interesante privind promovarea școlii la nivel local sau chiar național. Elevii au nevoie să fie angrenați 

în cât mai multe activități care să le mențină interesul și curiozitatea. 

Școala este despre a învăța, iar dacă acceptăm că trăim într-o lume în care putem să citim cărți 

direct de pe un ecran, trebuie să înțelegem și că promovarea activităților educative printre părinți și 

elevi se va face tot prin intermediul tehnologiei. Cine mai citește afișe azi? 
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IMPORTANTA ACTIVITATILOR EDUCATIVE ON LINE 

IN PROMOVAREA IMAGINII SCOLII - AVANTAJE SI DEZAVANTAJE 

RAICU MARINA CRISTINA 

LICEUL TEHNOLOGIC „P. S. AURELIAN”, SLATINA 

În primul rând, practicile de predare eficientă, valabile în interacțiunile față în față, trebuie 

păstrate și în online. Un profesor bun este un profesor bun indiferent de modalitățile prin care își 

transmite ideile. Transferul de creativitate de la activitatea din clasa reală la cea mediată tehnologic 

este vizibil în cazul educatorilor responsabili, cărora le pasă. Acest lucru nu înseamnă că cei care se 

manifestă sonor în mediul digital sunt singurii care își asumă continuarea procesului de învățare. 

Există multe alte forme de asigurare a calității în predare și în promovarea interacțiunilor 

didactice, mai ales în contextele în care accesul la tehnologie e dificil, dacă nu chiar imposibil. Tocmai 

de aceea, e important de precizat că școala de acasă nu înseamnă doar platforme digitale, fascinante 

prin performanțele lor tehnice; la fel de importante sunt și activitățile de învățare gestionate telefonic 

sau cele care ajung tipărite la elevii/studenții fără acces la Internet. 

Apoi, e bine de înțeles că simpla prezență online nu înseamnă automat eficiență; oricât de 

sofisticate ar fi soluțiile digitale, ele nu pot să salveze opțiunile didactice neconvingătoare, inabilitățile 

de comunicare, conținuturile șchioape sau structurate greșit! Tehnologia nu e un profesor în locul 

profesorului, ea e utilă atunci când e integrată într-un demers didactic bine organizat, planificat cu 

atenție, condus cu măiestrie, cu improvizații controlate, cu obiective intenționat stabilite și 

comunicare adecvată. 

De asemenea, e important ca școala de acasă să fie percepută ca o stare excepțională, așezată 

pe un fundal de tensiune și incertitudine. Nu e o educație la distanță așa cum scrie la manual, nu poate 

pretinde reacții de răspuns care să ignore emoțiile celor angrenați în derularea proceselor respective 

de învățare. În această situație provocatoare, mașinile care mediază comunicarea didactică sunt 

mașini, iar oamenii sunt oameni! Aceștia din urmă au nelămuriri, frici, ce nu pot să fie negate sau 

ignorate. Școala de acasă trebuie să fie realistă în raport cu acest context în care se desfășoară și chiar 

să accepte că, în aceste momente, mai puțin înseamnă mai mult! 

Procesul de învăţare defineşte oamenii la orice vârstă. Existenţa umană în sine este condiţionată 

de învăţare; pentru a supravieţui suntem nevoiţi să învăţăm: să cunoaştem mediul, să ne cunoaştem 

apropiaţii şi, forma cea mai profundă, să ne autodepăşim. 

În întreaga lume, universitățile, colegiile şi şcolile trebuie să îşi pregătească profesorii pentru 

schimbare. Pe măsură ce cultura societăţii noastre se schimbă ca răspuns la inovațiile tehnologice, 

instituțiile și profesorii trebuie să se adapteze. 

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. Astăzi, putem vorbi despre o învățare combinată care îmbină 

oportunitățile de învățare față în față cu oportunitățile de învățare online. 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 cursanţilor şi pentru a le permite fiecărui cursant să studieze în ritmul propriu. 
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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. Pentru a ajuta colegii să găsească cele mai bune 

resurse online care să le ușureze viața, prezint o listă de mai multe link-uri utile care oferă ceea ce au 

nevoie pentru o lecţie bună.. 

Avantajele și dezavantajele utilizării platformelor eLearning pentru activitatea de 

învățare și evaluare 

O platformă e-learning este un set integrat de servicii interactive online, care oferă profesorilor, 

elevilor, părințiilor și altor persoane implicate în educație, informații, instrumente și resurse pentru a 

sprijini și a spori livrarea și managementul educațional. 

Platformele de e-learning permit două moduri de învăţare: 

• sincronă, în care instructorul controlează lecţia în întregime, creând, coordonând, adaptând şi

monitorizând mediul educaţional 

• asincronă, ceea ce implică studiu în ritmul personal al cursanţilor, proiecte de colaborare şi

învăţare la distanţă. 

Având la bază tehnologiile e-Learning (multimedia), platformele eLearning au o serie de 

avantaje, precum: 

• Accesul la cunoștințe, în orice moment și din orice locație

• Centrare pe elev/participant

• Elevii pot colabora și învăța împreună

• Favorizează creativitatea și descoperirea de noi interpretări

• Permite accesul la noile competențe cerute de viața modernă

• Profesorul se poate adresa unui număr mult mai mare de elevi decât în învățământul tradițional

• Materialele pot fi personalizate

•Interacțiunea cu profesorul este liberă, fără constrângeri

• Elevul poate învăța în ritmul lui propriu

• Elevul poate beneficia de feedback rapid și permanent

• Costuri reduse de distribuție a materialelor

• Învățământul online este organizat pe subiecte, nu pe grupe de vârstă

• Învățământul electronic este mai puțin stresant decât cel tradițional

• Capacitate mare de stocare, Internetul are o capacitate mult mai mare de stocare a informației

comparativ cu locațiile fizice sau hard discurile individule 

• Permite interacțiune sincronă și asincronă între profesor și elevi

Dintre dezavantajele create de instruirea online amintim: 

• Pregătirea unui curs online este mai costisitoare ca timp decât pregătirea unui curs tradițional
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• Lipsa unor resurse tehnologice performante și a unor conexiuni optime la rețea, 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

Când vine vorba de studiu individual, de cele mai multe ori ne vine în minte aceeași imagine: 

un elev excedat de toate sarcinile pe care le are de îndeplinit, cu privirea pierdută către un teanc 

intimidant de cărți, culegeri, caiete, manuale sau gazete matematice. 

Pasionați de gadgeturi smart, aplicații interesante sau jocuri online spectaculoase, adolescenții 

rezonează destul de greu cu vechile metode de învățare. Din fericire, dezvoltarea tehnologiei a 

presuspus și dezvoltarea unor produse educaționale create în acord perfect cu noile generații de elevi 

ai erei digitale. 

Deși vine în completarea învățării clasice, de la școală, învățarea online are câteva beneficii 

indubitabile. 
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ȘCOALA ONLINE - O NOUĂ PROVOCARE 

Prof. înv. primar Ralea Mihaela 

Școala Gimnazială ,,Nicolae Ioan Jilinschi” Vernești 

Pentru elevi, şcoala viitorului trebuie să promoveze o educaţie de calitate şi să fie axată pe valori 

în care elevii să creadă, în care să se regăsească, îndeplinind două condiţii, fundamentale din punctul 

lor de vedere: şcoala viitorului trebuie să le placă şi să fie eficientă. 

Prioritatea învăţământului o constituie informatizarea, softul educaţional, reprezentat de 

programele informatice special dimensionate în perspectiva predării unor teme specifice, ceea ce 

reprezintă o necesitate evidentă. 

Activitatea didactică prin intermediul tehnologiei şi al internetului este o formă de organizare a 

procesului didactic ce implică înlocuirea orelor de predare-învăţare-evaluare, care presupun prezenţa 

fizică a preşcolarilor/elevilor în sala de curs,cu activităţi de studiu individual şi activităţi didactice în 

sistem online.  

Activitatea este organizată de către cadrele didactice,acestea asigurând: 

a) continuitatea procesului didactic prin intermediul tehnologiei şi al internetului;

b) mediul educaţional virtual - ansamblu de mijloace educaţionale digitale şi de comunicare

care asigură desfăşurarea procesului educaţional prin activităţi specifice organizate prin intermediul 

tehnologiei şi al internetului, precum: 

- platforme digitale educaţionale sau destinate creării şi partajării resurselor educaţionale

deschise (RED); 

- aplicaţii destinate comunicării prin intermediul tehnologiei şi al internetului specifice

dispozitivelor: desktop, laptop,tabletă, telefon, cu ajutorul cărora se poate comunica în sistem de 

videoconferinţă; 

- resurse informaţionale digitale - se referă la resurse educaţionale deschise de tip lecţie, test,

tutorial etc. disponibile pe platforme digitale educaţionale, precum şi alte resurse de tip text, imagine, 

modele etc. ce pot fi folosite în procesul educaţional; 

c) formele de comunicare prin intermediul tehnologiei şi al internetului:

- sincronă - desfăşurată într-un mediu virtual de învăţare, cu participarea simultană a

preşcolarilor/elevilor, a cadrelor didactice, eventual şi a părinţilor/reprezentanţilor legali; 

- asincronă - desfăşurată într-un mediu virtual de învăţare, în cadrul căreia preşcolarii/elevii şi

cadrele didactice nu sunt conectaţi simultan; 

- mixtă - desfăşurată atât sincron, cât şi asincron.

Principiile specifice care guvernează procesul didactic prin activităţi-suport pentru învăţarea

prin intermediul tehnologiei şi al internetului, conform prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 

1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, sunt: 

a) principiul echităţii - în baza căruia accesul la învăţare se realizează fără discriminare;

b) principiul calităţii - în baza căruia activităţile de învăţământ se raportează la standarde de

referinţă şi la bune practici naţionale şi internaţionale; 

c) principiul descentralizării - în baza căruia deciziile principale se iau de către actorii implicaţi

direct în proces; 

d) principiul asigurării egalităţii de şanse;

e) principiul centrării educaţiei pe beneficiarii acesteia;

f) principiul participării şi responsabilităţii părinţilor.

Demersurile de realizare a activităților educative utilizând instrumente și resurse digitale nu

constituie o noutate, pentru cei mai mulți profesori. 
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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.  

Ca profesor pentru învățământul primar, am început să încorporez platformele digitale în 

demersul didactic și am constatat că folosirea rețelelor de socializare 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.   

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; 

• companiile edtech nu au fost stimulate pentru a construi soluții interoperabile, mulate pe

nevoile de sistem ale educației. 

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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IMPORTANŢA ACTIVITǍŢILOR EDUCATIVE REALIZATE ȊN ONLINE 

PENTRU PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

Prof. inv. presc. RALIŢǍ MARIA, 

G. P. P. NR. 1 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. 

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.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 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 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.  

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.   

Este important ca rolurile familiei și ale școlii să se completeze în contextul actual (și în noua 

normalitate), fără a se afla în contradicție. 
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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

• 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). 

Copiii sunt nativi digitali curioși de social media: urmăresc YouTuberi sau sunt vloggeri, 

socializează, învață să fie creatori de jocuri Roblox, lista e nesfârșită pentru distracție. 

Dar când vine vorba de concentrarea la lecții, lucrurile devin complicate. 

Mulți elevi nu sunt autonomi și nu pot filtra sursele de informare ca un adult. Trebuie să învețe 

cum se folosesc platformele și aplicațiile de învățare, ceea ce nu e chiar o plăcere. 

Asigură-te că știe să caute ce are nevoie (poți cere recomandări profesorilor), că ai implementat 

control parental unde e nevoie și arată-i ce lucruri minunate poate învăța pe net despre ce îl 

pasionează, folosind tehnologia în mod benefic 

Tranziția de la clasă la școală poate să fie demotivantă. E demonstrat că puterea de concentrare 

scade odată cu trecerea educației în digital, iar izolarea nu ajută. 

Dincolo de teme și școală, cei mici au nevoie să se deconecteze cu jocuri care îmbină plăcutul 

cu utilul: JOCURILE! 

Există o mulțime de beneficii: stimularea creativității, deprinderea de abilități de 

programare și design, abilități de logică și de rezolvare de probleme, dar și comunicare virtuală 

și lucru în echipă (practic, îl pregătești de meseriile viitorului!). 

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. 

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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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”.  

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 
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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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Importanta activitatilor educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii scolii 

Prof. Ramona Topana      

Colegiul National Al. Vahuta, Rm. Sarat 

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 comunitatii. 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. 

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. 

Aprecierea continuă și crescândă a părinților precum și evoluția ascendentă a liceului nostru 

solicită trecerea de pe o poziție modestă la adoptarea unei imagini publice, mai vizibile în comunitate. 

Promovarea modelelor de bune-practici reprezintă o una dintre cele mai eficiente şi puţin 

costisitoare strategii de menţinere a mediului competitiv dintr-o organizaţie. 

Activitatile educative realizate in online in contextul pandemiei au avut si au o mare importanta 

pentru continuarea promovarii imaginii scolii noastre. 

Imaginea pozitiva a fost sustinuta prin seriozitatea cadrelor didactice in efectuarea orelor in 

sistem on-line, respectarea programului de lucru si a puterii de adaptabilitate la noile cerinte si 

cunostinte specifice cerute de situatie.  

Lectiile au fost atractive si frumoase astfel incat sa stimuleze elevul dincolo de ecranul 

calculatorului. Astfel profesorii au oferit elevilor continuitate si i-au antrenat in activitati si lectii 

eficiente de acasa. Progresul realizat de catre elevi a dovedit ca profesorii au aplicat cele mai bune 

metode de predare online si feedback ul primit a fost unul pozitiv din partea majoritatii elevilor si 

parintilor. 

Profesorii au reusit sa se adapteze contextului online si au participat la diferite webinarii si 

cursuri online de perfectionare, gestionand cu succes impactul personal in primul rand al predarii 

online.  

Platformele de specialitate, de eLearning ce au venit in ajutorul cadrelor didactice s-au dovedit 

eficiente in activitatea de invatare si evaluare. Profesorii au fost aprope de elevii lor prin intermediul 

acestor platforme cat si prin grupurile de whatsapp de exemplu, existenta acestora facilitand 

comunicarea cu elevii cat si cu parintii. 

Astfel, calitatea tuturor proceselor instructive și educative care au loc în școală, a fost dovedita 

si in predarea in sistem online, calitate regăsită în nivelul de satisfacție al beneficiarilor: elevi si parinti 

față de serviciile si suportul oferite de catre școală in aceasta perioada. 
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Parteneriatul educator-părinți:     

particularități ale sprijinului reciproc în contextul pandemic 

Rarinca Alina, 

profesor învățământ preșcolar la Grădinița P. N. Nr. 11 Arad 

Familia ocupă un loc central în multitudinea de factori determinanți în evoluția preșcolarului. 

În acest moment pandemic, deosebit de delicat, educatorul a trebuit să dea dovadă de: inteligență, 

sensibilitate, flexibilitate, adaptare fină la noile nevoi și provocări lansate în rândul copiilor și 

familiilor, privind învățarea on-line.  

Noul context declanșat de pandemia Covid-19 a impus adoptarea unor noi modalități de 

colaborare și comunicare. Mai mult ca oricând, a fost importantă pentru dezvoltarea copilului relația 

de parteneriat strâns între educatori (ca profesioniști care luptă să își continue desfășurarea activității) 

și părinți (copleșiți de numeroase sarcini suplimentare și responsabilități, chiar temeri sau amenințări 

de multe feluri: pierderea locului de muncă, pierderea unor venituri, îmbolnăviri/decese ale 

membrilor familiei/rude/cunoscuți/colegi/prieteni, stări tensionate cauzate de neputința gestionării de 

noi roluri și sarcini apărute odată prestarea de către părinți a sarcinilor de servici de la domiciliu, la 

care se adăuga și nevoia copilului preșcolar sau școlar de a fi asistat/sprijinit în realizarea sarcinilor 

cerute de serviciul de educație timpurie/școală -aici fac referire la școlarii mici. Pe lângă toate aceste 

presiuni, se impunea și respectarea regulilor nou impuse care țineau de distanțarea fizică, de igienă 

personală, de dezinfectarea spațiilor și suprafețelor cu care copiii intrau în contact. 

Ceea ce am considerat eu important în toată această perioadă, ca educator, a fost să fiu eu un 

model, să fac eu, omul de la clasă primul pas: părinții să regăsească în mine un sprijin, un om resursă, 

să-i ajut să se simtă responsabili și responsabilizați, să le asigur suport și condiții practice și 

pragmatice pt a avea acces, prin ei (părinții) la mintea și inima copiilor lor. 

Cooperarea dintre mine și părinți am considerat-o esențială, și am reuțit să mi-i apropii pe 

părinți investind în mine și în ei. În mine: timp și resurse financiare, participând la nenumărate cursuri 

de formare din venituri/resurse proprii, cursuri pt a învăța să accesez și utilizez materiale și resurse 

online, platforme online, iar mai apoi să creez propriile materiale care să le pun la dispoziția părinților, 

într-un mod cât mai atractiv pentru copii, dar și pentru părinți.  

Pentru părinți, am investit de asemenea timp: pentru a le concepe și pune la dispoziție 

numeroase teme la orele de consiliere, care să-i ajute să conștientizeze importanța desfășurării 

activităților educative online, mulți părinți fiind medici, sau având profesii care le limita timpul 

petrecut acasă cu copilul/copiii, însă accesul meu la copiii lor erau ei, părinții copleșiți de atâtea noi 

probleme. Un alt aspect important a fost menținerea permanentă a contactului cu părinții prin telefon, 

pentru a afla ce probleme întâmpină fiecare familie cu privire la dispozitivele, aplicațiile, nevoia de 

intruire pentru a mă asigura că materialele transmise ajung la copii. Cu câteva familii lucram 

diferențiat din lipsa dispozitivelor și asta presupunea din partea mea un alt efort, o altă provocare.  

Oferirea de sprijin educațional, prin intervenții coerente și consecvente a fost din nou o altă 

latură ce trebuia acoperită. A fost necesar să îi îndrum pe unii părinți cum să formuleze anumite 

cerințe în realizarea sarcinilor de către copii, atât în ce privea materialele video transmise, cât și 

realizarea sarcinilor de pe fișele de muncă individuală. Acest lucru a fost ușor de realizat, datorită 

faptului că părinții îmi trimiteau zilnic poze sau chiar filmulețe cu felul în care formulează ei ca părinți 

sarcina (desi exemplificam de fiecare dată) și, modul de lucru al copilului.  
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Ceea ce m-a ajutat să construiesc o relație sănătoasă de parteneriat cu părinții, dacă privesc în 

urmă, fie că a fost vorba de spațiul instituției preșcolare, fie online, a fost confortul pe care trebuie să 

îl resimtă părintele în cadrul relației educatoare-părinți. Au Faptele Apostolilor o vorbă: ”Este mai 

ferice să dai decât să primești”. Și Binele se întoarce întotdeauna la tine, iar dacă nu, îți va păstra 

sufletul frumos! 

Aspecte importante pentru părinți au mai fost: claritate în furnizarea informațiilor, educatoarea 

să reflecte deschidere și totodată să genereze siguranță și încredere. Întâlnirile constante de 

comunicare directă (prin telefon sau video) cu părinții constituie nu doar principala sursă de 

informații, ci o relație vie, activă și sănătoasă. 
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PROMOVAREA IMAGINII ŞCOLII  ÎN ŞCOALA ONLINE 

RAŞCOVICI CLAUDIA MARIA       

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ARON COTRUŞ” CERGĂU MARE 

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. 

Deschiderea spre nou, în şcoală, se realizează datorită cadrelor didactice care intervin în 

favoarea dezvoltării continue . În perioada şcolii online putem stabilii cum putem promova unitatea 

de învăţământ. Beneficiarii direcţi şi indirecţi sunt cei ce intră în contact cu mediul şcolar, 

comunitatea fiind astfel influenţată de şcoală. 

În anul şcolar 2020-2021, an cu totul diferit, în care şcoala s-a mutat pe platforma online, şi 

promovarea imaginii şcolii este altfel. Bucuria Crăciunului nu a mai cuprins clasele cu elevi 

emoţionaţi în aşteptarea Moşului. 

Profesorii şi învăţătorii au organizat evenimente online. Eevii au cântat în faţa camerei, au 

dansat  şi au recitat poezii. A fost organizată şi o expoziţie cu lucrările elevilor, realizate la orele de 

arte vizuale şi abilităţi practice. Din spatele ecranelor, părinţii şi bunicii le-au fost alături 
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Promovarea Școlii - un deziderat al educației online 

de Rață Elena-Daniela,      

Școala Gimnazială nr. 11, Piatra-Neamț 

În vremurile de astăzi, școala ca instituție de învățământ trebuie să fie pregătită să facă față atât 

tuturor cerințelor elevilor pe care îi educă, cât să și ocupe un loc binemeritat în centrul comunității 

din care face parte. 

Un rol vital îl au atât directorul școlii, cât și cadrele didactice care trebuie să aibă o legătură cât 

mai strânsă cu elevii, părinții, angajatorii, comunitatea locală fiind astfel influențată de școală. 

O promovare pozitivă a imaginii școlii se realizează în primul rând prin rezultatele pozitive ale 

elevilor, care participă la olimpiade școlare, diverse concursuri și deasemenea implicarea lor în o serie 

de proiecte. Aici joacă un rol foarte important și părinții, nu doar elevii și cadrele didactice, primii 

fiind cei mai interesați de acest aspect. 

Fiecare cadru didactic se implică mai mult sau mai puțin în promovarea imaginii școlii, prin 

motivarea elevilor și anume ca aceștia să folosească diferite mijloace tehnologice într-o predare cât 

mai atractivă, creând astfel o imagine pozitivă asupra școlii respective. 

Prin combaterea violenței în școală, promovarea toleranței și a unui spirit civic pozitiv se crează 

o imagine bună a școlii, atât în ochii comunității, care dealtfel este și rezultatul dorit al unei munci

constante din efortul colectiv al directorului școlii cât și al tuturor cadrelor didactice.

Internetul joacă un rol foarte important, deoarece cu ajutorul acestuia s-a ajuns să se promoveze 

toate reușitele școlii, toate activitățile la care iau parte elevii, sunt promovate proiectele școlii. Cu 

ajutorul unui site sau a unei platforme, comunitatea, părinții sunt la curent cu tot ceea ce se întâmplă 

în școală.  

Începând cu anul școlar 2019-2020, din luna martie, datorită situației pandemice școala a trecut 

în mediul online. Nu a fost simplu pentru moment această hotărâre a factorilor decizionali. Școala 

online presupune numeroase competențe digitale atât din partea cadrelor didactice, cât și din partea 

elevilor. S-a început prin crearea unor platforme digitale dedicate, unde să lucreze/învețe participanții 

direcți la educație, ora online fiind una asemănătoare cu cea de la clasă. La început s-au confruntat cu 

probleme tehnice atât elevii cât și partenerii acestora, cadrele didactice și părinții. Nu toată lumea a 

avut dispozitive electronice. Nu toți profesorii știau să lucreze pe platformele digitale puse la 

dispoziție de școală. Deasemenea și elevii s-au confruntat cu diverse probleme legate strict de 

folosirea dispozitivelor și a programelor asociate. Cadrele didactice au început să urmeze diverse 

cursuri, precum TIC.  

Din unele puncte de vedere, școala online este o idee bună, deoarece fiecare elev poate răspunde 

la oră în condiții optime de liniște, pe platformă nemaiexistând unele ”vociferări”, care existau la 

clasă. Acest lucru producându-se dacă rețeaua de internet funcționa în parametri optimi. Au fost și 

ore când nu s-a putut intra pe platforma școlară deoarece nu a funcționat internetul. 

După cum am văzut în mod direct, lucrând cu elevii câteva luni bune, în mediul online, putem 

conchide destul de obiectiv despre acest tip de învățământ: există ”plusuri”, dar și ”minusuri” despre 

școala online. Există deasemenea și discipline care se pretează la acest tip de învățământ online, dar 

și altele, care nu pot fi învățate/ însușite ptin acrest tip de școală.  

Educația de calitate rezultă din efortul colectiv al tuturor cadrelor didactice, fiecare aducându-

și aportul mai mult sau mai puțin la promovarea imaginii școlii. Această responsabilitate stă în mâinile 

noastre, a cadrelor didactice, iar o imagine pozitivă a unei instituții școlare se creează destul de dificil 

și se poate spulbera foarte ușor.  
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Învățarea online - o provocare la progres! 

de Romeo Rață,      

Școala Gimnazială Pîrjol, Bacău 

O altfel de școală am desfășurat în ultima perioadă, o școală care ne-a pus în fața unor provocări 

noi și originale pe toți cei implicați în educație: elevi, părinți, profesori. Copiii s-au confruntat cu 

noile tehnologii, atât de căutate și râvnite de ei, folosindu-le de data aceasta în scop educativ! Toți 

actorii de pe scena educațională au găsit noi modalități de conectare socială, în ciuda multiplelor 

impedimente de natură logistică, pedagogică și tehnică. 

Ținând cont de cerințele tot mai crescute pe care societatea actuală le impune în fața școlii, 

devine prioritară proiectarea unor măsuri orientate nu doar spre reorganizarea conținutului și a 

activităților de învățare ci și spre aplicarea practică a cunoștințelor în cadrul activităților online, 

rezultatul final dorit fiind formarea la elevi de competențe utile în viața cotidiană. Sunt vitale stabilirea 

și aplicarea unor metode specifice în timpul activităților formative cu elevii, fertile prin valoarea lor 

aplicativă și prin caracterul corectiv, ameliorativ.   

Activitatea didactică în mediul online constituie o parte însemnată în viața elevului, deoarece 

contribuie la dezvolatrea personalității sale, având caracter creator. Acesta are posibilitatea de a 

acționa ghidat de pasiune, interes și sensibilitate, înrâurind munca școlară, impulsionând-o și 

completând-o. Aceștia au găsit "altceva decât la lecțiile of-line", având posibilitatea de a participa la 

activități "altfel" decât cele de zi cu zi. Copilului i se deschide un câmp de afirmare larg, care are ca 

efect direct dezvoltarea creativității și a imaginației. 

Se urmărește obținerea unui calup de competențe specifice secolului XXI, deziderat ce poate fi 

obținut printr-o colaborare continuă între profesori și elevi nu doar prin intervenții clasice de tipul 

„face of” ci și folosind pe scară largă sistemele și aplicațiile informatice. Știm că profesorul și-a 

pierdut rol de emițător de informații, acesta devenind mai degrabă un coordonator, un consultant al 

elevilor.  

Manualul a pierdut deasemenea rolul de sursă informațională indispensabilă, elevul devenind 

un adept al calculatorului, fiind asistat în instruire de aplicațiile informatice. După părerea 

academicianului Mircea Malița, imaginea tradițională a profesorului de "personaj sacru, care stă la 

catedră și oficiază o liturghie a lecției" este deja înlocuită de un "calculator" care preia rolul de 

observator, îndrumător și ascultător. Însă calculatorul ajută elevii să învețe prea mult și prea repede, 

fără o structură clară, educația clădindu-se pe un schelet fragil. Tocmai de aceea educația clasică nu 

poate fi ignorată, rămânând în continuare un factor decisiv în construcția educației viitorilor adulți. 

Este necesară însă o adaptare continua a profesorilor la evoluția științei și tehncii, beneficiile acestora 

fiind esențiale în evoluția generațiilor viitoare.  

Folosirea Internetului, a bibliotecilor virtuale, a jocurilor on-line, a platformelor e-learning sau 

a smartphonurilor aduce modificări în stilul de viață al elevilor și îi motivează în pregătirea lor pentru 

societate. Profesorul trebuie însă să intervină în acest proces, devenind un îndrumător și în același 

timp un colaborator al elevilor.  

Platformele educaționale online oferă posibilități multiple de organizare a activității: vizionarea 

unor filme documentare, organizarea de sesiuni de comunicări științifice și referate, organizarea unor 

expoziții virtuale de fotografii, desene, hărți, organizarea unor serate geografice virtuale, proiectarea, 

organizarea și desfășurarea unor vizite/plimbări virtuale, organizarea unor întâlniri cu geografi și 

oameni de știință, elaborarea unei reviste digitale cu conținut geografic.  

Educația online crează așadar premisa desfășurării a numeroase activități didactice cu eficiență 

sporită și ridicate calitativ, elevul fiind plasat în centrul demersului didactic. Accentul se pune pe 
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captarea interesului copiilor, cultivând la aceștia o serie de convingeri care să insufle anumite 

sentimente și să încurajeze atitudini care să le dezvolte multilateral personalitatea creatoare. Dacă 

sunt ghidați eficient, copiii vor compune cu multă ingeniozitate scenarii interesante. 

Diseminarea rezultatelor educției online poate fi făcută cu ajutorul unui site site tip blog sau 

ePortofoliu dedicat proiectelor realizate de elevi, cu aspect grafic atrăgător și plăcut, cu imagini și 

materiale educaționale electronice cu impact pozitiv asupra imaginii școlii în comunitatea locală.  

Proiectele școlii pot fi promovate deasemenea prin newsletter, prin participarea la diverse 

concursuri județene, naționale, internaționale sau prin organizarea unui târg de proiecte pe platforme 

digitale. Conferințele de grup prin conexiune online/Google Meet, Microsoft Teams etc, realizarea 

unei galerii de fotografii digitale, a unui ziar electronic online /Google Sites, completează integrarea 

noilor tehnologii în instruire.  

Chestionarele privind obținerea feedback-ului de la elevi, cadre didactice, părinți și comunitatea 

locală ar putea confirma rezultatele performanței școlare și a progresului școlar în sistem online, 

poziționând unitatea de învățământ ca centru de resursă pentru comunitate. 

Școala online a prins astfel contur și o înlocuiește pe cea tradițională de luni întregi. Totuși, 

învățarea online trebuie să rămână complementară învățării față-în-față şi nu să devină o modalitate 

certă de organizare a sistemului de învățământ în țara noastră. Tehnologia poate aduce beneficii 

enorme în sistemul educațional, însă educația nu se poate face doar online o perioadă îndelungată, 

dacă dezideratul rămâne calitatea. Cu toții am simțit lipsa elevilor și a colegilor din punct de vedere 

fizic, emoțional și sufletesc. Actul educațional capătă sens printr-o simplă privire, un gest banal sau 

un zâmbet.  

Însă, este obligația noastră morală să ”căutăm mereu căi pentru a transforma problemele în 

oportunități!” (Lao Tse) 
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PROMOVAREA IMAGINII ONLINE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SPECIAL 

PROFESOR PSIHOPEDAGOG RAȚIU ANDREEA     

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ 

ȘIMLEU SILVANIEI 

,,Orice proiect de educație la distanță este, de bună seamă, un demers pedagogic ce presupune 

redimensionări de conținut și de strategie comunicațională” 

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 primii, interesați de acest aspect. 

Crearea acestei imagini în perioada in line 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.  

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.  

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 
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sunt acum pierdute prin întreruperi sau blocaje specifice acestor sesiuni in condiții de capacitate de 

banda limitata sau de trafic încărcat.  

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.       

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 fiecare an se întâmplă ca sufletele şi minţile miilor de copii să prindă aripi şi să zboare 

tremurătoare spre tărâmul cunoaşterii mai profunde.   

Analizând opiniile profesorilor referitoare la aspectele privind procesul didactic în condițiile 

derulării activităților didactice online pe perioada suspendării întâlnirilor față-în-față, remarcăm 

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.     
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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. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII ÎN COMUNITATE 

PRIN REALIZAREA UNOR ACTIVITĂȚI ONLINE 

Profesor REVITEA-SAIDAC NICOLETA     

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 6 VULCAN – HUNEDOARA 

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. 

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. 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 
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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. 

În contextul în care ne aflăm, activităţile de formare şi promovare a imaginii școlii noastre au 

fost realizate prin: 

-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 școlii ,,Clopoțelul

mileniului III”; 

-pagina web a școlii.

În concluzie, 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. 

Bibliografie: 

1.. Guzgan V. Management educaţional: cultura organizaţională în unitatea şcolară. Chișinău: 

Valinex, 2003.  

2. Iosifescu Ș. Calitatea educaţiei: concept, principii, metodologii. București, 2008.
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Realizarea unui test pe platforma Google Classroom 

Prof. înv. primar Rîndașu Aurica     

Liceul de Arte „Dinu Lipatti”, Piteşti 

1. Autentificarea  pe platforma Google Classroom și accesarea uneia dintre discipline,

respectiv geografia. 

2. Dau click pe secțiunea Activitate la curs și pe butonul Creați.
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3. Accesez  butonul Temă cu chestionar.

4. Scriu titlul acesteia și completez instrucțiunile.

5. Deschid fișierul atașat.
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6. Scriu ca titlu „Apele României”, iar la descriere voi preciza că se acordă un punct din oficiu.

7. Selectez opțiunea Răspunsuri multiple. Scriu întrebarea și trei sau mai multe variante de

răspunsuri. Eu am ales trei variante de răspunsuri. 

8. Definitivarea primului item. Se dă click pe butonul „Cheia de răspuns”, completez

punctajul pe care-l dau pentru prima întrebare și bifez răspunsul corect. 
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9. Se dă click pe butonul „Terminat”, accesez butonul „Obligatoriu” şi pot  trece la al doilea

item. 

10. Selectez  butonul + din partea dreaptă și adaug următorul item.

11. Completez al doilea item și variantele de răspunsuri. Dau click pe butonul Cheie de

răspuns. Adaug punctajul și selectez răspunsul corect. Se dă un alt click pe butonul „Terminat”. 

Procedez în mod similar pentru alți șapte itemi, astfel încât elevul să obțină 10 puncte, cu cel din 

oficiu. 

12. Pentru a termina testul, trebuie adăugat și punctul din oficiu. Dau click pe butonul + și voi

scrie întrebarea „Ați completat toate răspunsurile?”. Selectez răspunsuri multiple. De data aceasta voi 

selecta doar două, respectiv „Nu” şi „Da”. Accesez butonul Cheie de răspunsuri. Elevii vor avea  un 
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punct pentru întrebare și selectez ca fiind corecte ambele răspunsuri, astfel încât copiii să poată primi 

un punct din oficiu. 

    După completarea fiecărui item, activez opțiunea de Răspuns obligatoriu. 

13. În partea dreaptă, sus, mai am trei butoane. Dau click pe primul dintre ele și îmi pot

personaliza testul. Pot selecta culoarea temei, culoarea fundalului și stilul fontului. 

14. Dau click pe al doilea buton din partea dreaptă, sus, și pot vizualiza testul creat.
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15. Voi da click pe al treilea buton din partea dreaptă, sus, respectiv butonul Setări. La

secţiunea „General”, administratorul platformei a bifat deja caseta „Restricționați” la utilizatorii din 

Liceul de Arte „Dinu Lipatti” Pitești și din organizațiile sale de încredere, pentru a nu putea să 

răspundă la test o persoană din afara unității de învățământ. 

Nu voi bifa caseta „Limitați la un răspuns”, pentru a le da elevilor posibilitatea să se 

autocorecteze, dacă au bifat un răspuns incorect. 

16. La secţiunea „Prezentare”, nu voi bifa nicio casetă. În caseta Mesaj de confirmare, voi

scrie: „Am primit testul dumneavoastră. Dați click pe butonul  „Afișați rezultatul "”. Voi salva ceea 

ce am completat. 

17. În continuare, dau click pe butonul „Chestionare”. Vor fi bifate doar casetele din captura

de ecran de mai jos. La final, se dă „ Salvare”. 
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18. Ultima etapă este vizualizarea testului, pentru a verifica dacă s-au salvat în mod

corespunzător toate setările făcute. Dau din nou click pe butonul „Vizualizare”, din partea dreaptă, 

sus. 

După cum se observă, le apare elevilor și butonul „Trimiteți”. Pot să dau testul, pentru a verifica 

dacă acesta a fost realizat corect din toate punctele de vedere. Voi da click pe „Trimiteți”, apoi voi 

accesa butonul „Afișați rezultatul” și voi vedea câte puncte am obținut la test. 

19. Pentru a programa testul creat, se dă click pe săgeata din dreptul butonului „Creaţi o temă”.

20. Se dă click pe opțiunea „Programaţi”.

21. Se selectează data la care se va da testul și se va scrie ora la care acesta va deveni vizibil

pentru elevi, astfel încât să-l poată accesa exact  atunci când a fost programat de către cadrul didactic. 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 3, MARTIE, 2021

429



22. În dosarul de curs din Drive, profesorul  poate vedea în timp real notele obținute de către

elevi, statistici cu media clasei, cu categorii de note şi cu numărul de răspunsuri corecte/procentaj 

pentru fiecare item. 

După expirarea timpului alocat pentru efectuarea testului, cadrul didactic are posibilitatea să 

închidă butonul „Se acceptă răspunsuri”. 

Bibliografie:  

https://classroom.google.com 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 3, MARTIE, 2021

430

https://classroom.google.com/


PROMOVAREA IMAGINII ŞCOLII     

ÎN CONTEXTUL CLIMATULUI CONCURENŢIAL ACTUAL      

DE DESCENTRALIZARE ŞI AUTONOMIE INSTITUŢIONALĂ 

PROF. GEORGETA-ELENA RISTOIU,  

COLEGIUL TEHNIC ,,RALUCA RIPAN” 

CLUJ-NAPOCA, JUDEŢUL CLUJ 

Procesele de transformare ale societăţii înregistrate în ultimii ani, tranziţia către 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. 

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, 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. De altfel, verbul ”to brand” 

se referă la toate activitățile care influențează percepțiile clienților și activitățile firmei. 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 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. 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 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 3, MARTIE, 2021

431



devine cultura organizațională a școlii care identifică semnificațiile acesteea, reprezintă codul genetic 

al organelor școlare, prin care are loc dezvoltarea școlii per ansamblu prin cultură. 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 

Conform studiilor de imagologie (Chiciudean, 2001), promovarea mărcii are la bază 

caracteristicile sale, dar și condițiile de desfășurare a competiției între instituții. La o imagine reală 

bună și o imagine externă bună există o situație de concordie între instituție și spațiul public.Când 

imaginea reală este proastă, dar se promovează o imagine externă bună, se produce manipularea 

opiniei publice. Dacă imaginea reală și imaginea externă sunt precare, atunci există un semn clar al 

unei crize pentru instituția respectivă. 

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. 

Bibliografie: 

1. Cojocaru V. Schimbarea in educatie si Schimbarea manageriala. Chisinau, Lumina, 2004.

2.Douglas B. Holt. Brands and Branding. Cultural Strategy Group. 

https://testconso.typepad.com/files/brands-and-branding-csg2.pdf 

3. Keller K. L., Lehmann D. R. Brands and Branding: Research Findings and Future Priorities.

Marketing Science, Vol. 25, Nr. 6, 2006 

4. Iosifescu Ș. Calitatea educaţiei: concept, principii, metodologii. București, 2008.
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Continuăm orele în sala de-acasă   

Provocări și oportunități în activitățile de predare-învățare-evaluare online 

Prof. înv. primar Rițișan Călina Dochia   

Școala Gimnazială ,,Mihai Eminescu’’ Dej 

Motto: ,,Dacă îmi spui o să uit, dacă îmi arăți o să țin minte, dar dacă mă implici o să înțeleg.” 

Sisteme educaționale din întreaga lume trec în ultima 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? 

Metodele de predare aplicate în clasă au un puternic impact 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. 

Acolo unde se vrea , se poate! 

Încă din luna martie , anul 2020, am început să interacționez cu elevii mei prin diferite metode 

si mijloace, aplicații și platforme. În anul 2021, octombrie , am urmat cursurile unei program de 

formare digital, Îndreptar digital, un curs util, practice, cu multe aplicații și platforme , care în 

contextual actual faceau munca la clasă mult mai ușoară, dar din punctual meu de vedere mult mai 

atractivă. 

Aș dori să împărtășesc cu colegii mei câteva dintre aceste aplicații și platforme care ne-au însoțit 

în procesul instructive-educativ de acasă, dar cu siguranță le vom folosi și după ce ne vom reîntoarce 

în clasă. 

PADLET 

 este o aplicație colaborativă, care permite elevilor să co-creeze proiecte, materiale și sarcini

de lucru pentru diverse discipline. 

 Intuitivă și atractivă, platforma Padlet are două importante avantaje: versatilitatea - se pot

încărca documente, linkuri, imagini, fișiere audio și video - și încurajarea colaborării - mai mulți 

elevi pot contribui la același proiect pe un peretele virtual. 

https://ro.padlet.com/ritisancalina04/hn0ii2mqpco4eqcc 

Kahoot! 

 Evaluări atractive, ca o joacă!

 Kahoot! este o platformă gratuită de învățare bazată pe joc și tehnologie educatională. Lansată

în august 2013 în Norvegia, Kahoot! este acum folosită de peste 50 milioane de oameni din 180 de 

țări. A fost proiectat pentru a fi accesibil la clasă și alte medii de învățământ din întreaga lume, online 

și offline. 
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 https://create.kahoot.it/details/adjectivul/623d2a09-4e67-47a4-8c8e-43c2f6d7e3d5

Platforma explore.org - https://explore.org/livecams 

 Învățăm împreună să explorăm platforma explore.org .... care ne oferă acces la mii de camere 

video live din diverse locuri ale lumii, rezervații naturale, ferme, este o uimitoarea grădină zoologică 

globală. 



Noi, cadrele didactice, suntem facilitatori, care creăm contextul în care poate avea loc învățarea: 

prin întrebări, prin instrumente, prin crearea unei etici de muncă adecvate și prin relații umane care 

să transmită încredere și susținere, astfel încât procesul educațional să aibă rezultatele așteptate. 

Bibliografie: 

The How People Learn Online Project, 2012 

Suport de curs ,, Îndreptar Digital”- Intensiv de educație digitală pentru învățători 

https://indreptardigital.ro/  
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Promovarea imaginii școlii 

Roman Andreea,    

Școala Gimnazială Mihai Drăgan, Bacău 

În zilele noastre, unitatea de învățământ este pregătită să facă față unor cerințe 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 

învățământ 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. 

 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 stabilii și cum anume o putem promova. Beneficiarii atât direcți, cât și indirecți (elevii, părinții) 

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 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 particularitățile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice în strategii de 

predare atractive vor îmbunătăți imaginea pozitiva asupra școlii.  

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. 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, 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 
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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.  

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, reducerea violentei, 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 aceasta imagine pozitivă se creează greu și se poate pierde rapid.  

Bibliografie: 

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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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII PRIN PROIECTE 

PROF. ÎNV. PREȘC. DOINIȚA ROMAN 

GRĂDINIȚA CU P. N. Nr. 1 DRĂGUȘENI, BOTOȘANI 

Societatea contemporană are misiunea de a pregăti generația de copii pentru a face față noilor 

cerințe și provocărilor actuale.  O provocare a fost și trecerea din bănci în fața calculatorului pentru 

cursurile online. Privit cu reticență la început, a devenit pe parcurs un mediu de educație propriu-zisă, 

de promovare a imaginii unității de învățământ prin proiectele derulate.  

În acest sens, voi prezenta un proiect inițiat de ,,Platforme educaționale online pentru cadrele 

didactice”, ,,Ursulețul de pluș”, proiect pe care l-am desfășurat în parteneriat cu o grădiniță din 

Chișinău, în mai multe etape.  

Scopul proiectului: 

- Optimizarea procesului instructiv-educativ prin realizarea schimbului de bune practici la nivel

transnațional. 

Obiectivele propuse: 

- Promovarea educației prin cooperare și a schimbului de bune practici;

- stimularea emoțiilor pozitive;

- dezvoltarea relațiilor de prietenie prin intermediul PC și a aplicțiilor.

Etapa de pregătire:

• Informarea copiilor și a părinților privind organizarea și desfășurarea proiectului;

• alegerea ursulețului și a unui nume;

• elaborarea acordului de parteneriat.

În etapa următoare am stabilit împreună cu partenerii o întâlnire virtuală, întâlnire care a adus 

față în față preșcolarii celor două grădinițe și pe educatoarele acestora. Copiii au fost foarte încântați, 

au pus întrebări și au răspuns întrebărilor puse. 

O altă etapă a constat în expedierea unui colet către prieteni, în care am așezat cu grijă și 

entuziasm ursulețul, o agendă în care au fost consemnate exemple de bune practici din activitatea lor 

și mici surprize. În acelați timp, din Chișinău pleca spre noi un colet asemănător. 

Urmează o altă întâlnire virtuală, apoi desfășurarea și consemnarea activităților în agendă pe o 

perioadă de trei săptămâni.  

Voinicel și copiii au călătorit în lumea poveștilor, au sărbătorit Ziua României, l-am așteptat pe 

Moș Nicolae și am început pregătirile pentru Moș Crăciun. 

Impactul proiectului: 

Schimbul de bune practici a condus la îmbunătățirea calității vieții preeșcolarilor sub aspect 

social, emoțional și instructiv-educativ, iar asupra cadrelor didactice implicate, experiențe inedite 
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privind strategiile de desfășurare a activităților didactice și extradidactice din cele două unități de 

învățământ. 

În concluzie, imaginea școlii poate fi promovată răspunzând așteptărilor și nevoilor 

beneficiarilor, iar acest lucru poate fi realizat printr-o muncă constantă și o educație de calitate, 

indiferent de modul de abordare. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

Roman Melinda, prof. înv. primar         

Școala Gimnazială „Mircea Eliade” Satu Mare 

Formarea imaginii unei şcoli se poate realiza aplicând o anumită strategie, ce ţine pe de o parte 

de stilul managerial al conducerii şcolii şi pe de altă parte de activitatea desfăşurată de cadre didactice. 

Promovarea imaginii, reprezintă acţiunea de convergenţă şi deinterferenţă 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, folosind metodele şi 

tehnicile potrivite. 

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, cu 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, precum şi 

cu Mass-media. Locuitorii din zona unde işi defăşoară activitatea şcoala, pot fi activi sau pasivi, în 

legătură cu activitatea organizaţiei. Prin intensificarea comunicării unei şcoli cu toate aceste categorii 

de public se ajunge la o cunoaştere şi în acelaşi timp o susţinere reciprocă din partea ambelor părţi. 

Se croieşte astfel o relaţie foarte bună sau chiar mai mult, se formează o comunitate socială. 

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 practice, 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 prin valorificarea noilor tehnologii în 

direcţia procesării, esenţializării şi amplificării activităţii intelectuale la parametrii de eficienţă 

individuală şi socială; dezvoltarea unui sistem de autoinstruire eficientă; 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; antrenarea tuturor dimensiunilor educaţiei (intelectuală-morală-tehnologică-estetică-fizică) 

în contextul unor acţiuni de instruire formală-nonformală-informală, integrate/integrabile în sensul 

educaţiei permanente 

Strategiile de promovare educaționale utilizate de instituțiile de învățământ sunt utilizate în 

scopul creșterii interesului pentru activitatea desfășurată din școli din partea beneficiarilor și a 

comunității  Promovarea stării de bine în școală  este o temă care stârnește tot mai mult interes în 

spațiul public, îndeosebi între cei interesați de promovarea unui act educațional de calitate, un 

învățământ care pune în prim plan oamenii și relațiile dintre dânșii, dar și utilizarea unor resurse 

bogate în conținut interactiv, punând accent pe comunicare, creativitate și flexibilitate în gândire. 
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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. 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 dascălilor, deoarece imaginea pozitivă a şcolii se creează greu și se poate pierde foarte uşor. 

Bibliografie: 

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

2. Jinga, I: Managementul învăţământului, Editura ASE Bucureşti, 2003
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Promovarea imaginii școlii 

Roman 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. 

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.. 

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 
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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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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE ÎN ONLINE 

PENTRU PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

ROMAN RODICA     

LICEUL TEORETIC „MIRCEA ELIADE” LUPENI 

Școala românească traversează o perioadă cu mari provocări, definitorie fiind explozia 

informațională fără precedent. În această nouă eră  a electronicii, totul se transformă fulgerător pe zi 

ce trece. 

În ultima perioadă, afectată de pandemie, computerul a devenit un instrument absolut 

indispensabil desfășurării procesului didactic, învățământul online impunându-se din ce în ce mai 

mult.  Clasa virtuală reprezintă o alternativă așa-numitei clase „tradiționale”, iar lecțiile și activitățile 

online sunt o alternativă a celor „convenționale”. 

La clasa la care predau, am folosit la început, în luna martie, platforma  educațională Adservio, 

pentru ca din luna noiembrie să folosim platforma G Suite for Education, care dă posibilitatea 

actorilor educaționali să creeze împreună. Prin intermediul acesteia, am posibilitatea de a crea diverse 

situații de învățare, iar elevii au posibilitatea de a le analiza, de a gândi critic, de a oferi soluții, a lucra 

în grup, chiar și de a coopera.  

Avem clasa noastră, Classroom, deci suntem și aici împreună.  Și pentru a continua și a facilita 

învățarea și, mai ales, din dorința ca elevii mei  să se simtă confortabil și în online, am desfășurat o 

serie de activități educative.   

În acest sens, am continuat proiectele educaționale pe care le-am implementat la începutul 

anului școlar. Astfel, am avut activități legate de o alimentație sănătoasă, în cadrul Proiectului 

educațional „Start unui stil de viață sănătos!”. Prin activitatea „Top 10 cele mai nutritive fructe și 

legume de toamnă”, elevii au realizat prezentări prin care au împărtășit aspecte importante în ceea ce 

privește alimentația sănătoasă consumând fructe și legume, care asigură un important aport de 

vitamine în această perioadă a anului și nu numai. De asemenea, în cadrul activității au realizat desene 

cu fructele pe care ei le consumă.  

Pentru a cunoaște mai bine localitatea natală, elevii clasei mele au avut de făcut un proiect. 

Erijându-se în ghizi, folosindu-se de fotografii proprii realizate, elevii și-au prezentat cunoștințele și 

au realizat acest proiect, invitându-ne totodată să-i cunoaștem frumusețile.  

Prin intermediul tablei interactive, Jamboard, elevii au realizat au reușit, în cadrul activităților, 

să insereze imagini, note fixe, hărți, aducându-și o contribuție mare la desfășurarea acestora. 

Jocurile de rol clasice, în care elevii interacționau direct, imaginându-și că sunt un personaj 

într-o anumită situație, au continuat și în mediul online. Și de acestă dată, elevii au putut  folosi 

internetul și tehnologia, pentru a se informa și a-și dezvolta imaginația. În acest sens, fiecare avut de 

a completa un „Jurnal imaginar”, în care au avut de scris despre o zi din viața unui scriitor, muzician, 

personaj istoric. Prin intermediul aplicației Google Meet, fiecare elev a distribuit fila din jurnal, 

împărtășind informații tuturor colegilor. 

În cadrul Proiectului educațional „Milioane de capace, milioane de zâmbete”, proiect în care și 

noi suntem parteneri, elevii au avut ocazia să aducă un mic zâmbet  pe fața planetei. Ei au adunat 

capace din plastic, apoi au realizat lucrări cu acestea. Și această activitate a avut un impact pozitiv 

asupra copiilor, întrucât, prin gestul minim de a colecta capace din plastic, participă la protecția 

mediului înconjurător.    

Pentru a veni în ajutorul elevilor cărora le era dificil să folosească platforma pentru a se conecta 

pe Classroom, am desfășurat activități online, în scopul de a se familiariza. Astfel, prin cooperare, am 

făcut grupe (camere), prin care elevii au învățat unii de la alții.    
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În lunile noiembrie-decembrie, prin intermediul Proiectului educațional „De mic, în lumea mare 

a cărților”, am desfășurat ateliere de literație și am distribuit cărți și jucării, primite prin programul 

„Punguța cu două cărți”, de la Asociația Ovidiu.Ro și Kaufland România. Beneficiarii au fost zece 

antepreșcolari proveniți din medii dezavantajate. 

Consider că un rol covârșitor îl are cadrul didactic, desfășurănd cu elevii activități, prin care 

propune probleme reale, pentru care aceștia să găsească soluții inedite. 

Învățământul online este o nouă și provocatoare experiențӑ de învățare, în care cadrul didactic 

reușește sӑ ofere o instruire adecvatӑ,  care să permitӑ elevilor să îndeplinească standardele așteptate 

și în acest mediu.  

Misiunea noastră este înaltă, nobilă. Și azi, în actualul context, ca și în alte vremuri, citatul lui 

Victor Hugo este autentic : ,,Meseria de profesor este o mare şi frumoasă profesiune, care nu seamănă 

cu nici o alta, o meserie care nu se părăseşte seara odată cu hainele de lucru.  

O meserie aspră şi plăcută, umilă şi mândră, exigentă şi liberă, o meserie în care mediocritatea 

nu este permisă, unde pregătirea excepţională este abia satisfăcătoare,o meserie care epuizează şi 

înviorează, care te dispersează şi exaltă, o meserie în care a şti nu înseamnă nimic fără emoţie, în care 

dragostea e sterilă fără forţa spirituală, o meserie când apăsătoare, când implacabilă, ingrată şi plină 

de farmec”. Prin ceea ce facem ca dascăli, contribuim la dezvoltarea optimă a elevilor noștri și, 

implicit, la promovarea imaginii școlii. Și aici, nu mă refer doar la promovarea imaginii școlii, ca 

instituție în care ne desfășurăm activitatea, ci la promovarea imaginii școlii românești.  
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII- ȘCOALA ONLINE 

prof. pentru învățământ primar: Roman Roxana Elena         

Școala Gimnazială „I. Gh. Duca”, Rm. Vâlcea 

Obiectivele generale:  

- 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 

Acest lucru se va face prin reactualizarea periodică a paginii WEB și asigurarea funcţionării 

site-ului. Trebuie să se conştientizeze importanţa aplicării pachetului de sarcini pe probleme de 

comunicare şi relaţii cu publicul și strategiei privind imaginea instituţională în rândul elevilor, 

părinţilor, comunităţii.  

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. 

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 emoțional. 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 învătământ ce promovează astfel de activități beneficiind de imaginea 

pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau național. Activitatea extracurriculară e o 

componență 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 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. 

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, 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 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 

Profesor înv. Primar Roșca Mihaela 

Școala Gimnazială ,,Alexandru Ceușianu”, Reghin 

Întâlnirile colective cu părinții, chiar și online reprezintă cea mai „profitabilă” și democratică 

formă de colaborare a învățătorului cu familiile elevilor săi. Pentru învățător înseamnă un cadru de 

manifestare și de perfecționare a calităților sale manageriale, un moment optim de conștientizare și 

de mobilizare a părinților într-un parteneriat real, prilej de a învăța și el din experiența părinților. 

Pentru părinți, adunările colective reprezintă tot atâtea prilejuri de autoevaluare și de sporire a 

competențelor educative, de informare pedagogică avizată, decide înțelegerea complexității 

fenomenului instructiv-educativ și a poziției pe care o ocupă în acest proces. 

În toate cazurile de întâlniri, contacte, proiecte, raporturi mutuale, au fost implicați, în mod egal, 

elevii ca parteneri de dialog și ca beneficiari ai unor servicii educaționale de calitate necesare 

dezvoltării armonioase a personalității. 

Pentru a marca ziua nașterii poetului național Mihai Eminescu am participat online cu elevi la 

Concursul interjudețean de interpretare din lirica eminesciană ,,Dor de Eminescu”, ed. a VI-a, 15 

ianuarie 2021, organizat de Primăria Orașului Sărmașu în colaborare cu Direcția Județeană pentru 

Cultură Mureș, elevul Roșca Mihai, obținând Mențiune.  
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De asemenea, am realizat filmulețe online cu elevi care au recitat poezii scrise de marele nostru 

poet Mihai Eminescu. Am postat filmulețele pe pagina de facebook ,,Totul va fi bine – oficial”: 
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Imaginea școlii online 

G. P. N. Dăești, comuna Popești, județul Vâlcea 

Prof. Înv. Preșcolar Roșculescu Natalia-Cătălina 

Potrivit definiției, școala este o instituție publică proprietate de stat sau privată unde se învață 

disciplinele prevăzute într-un plan de învățământ. Imaginea unei școli este ansamblul reprezentărilor 

care îi sunt asociate unei identități specifice de către toți actorii implicați în activitățile de la 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 organizației. Imaginea școlii este, 

așa dar, un complex constituit din istoria organizației școlare.  

În conturarea unei strategii de optimizare a imaginii unei școli, se ține cont, în primul rând, de 

obiectivele instituției școlare, de orizontul de așteptare, dar și de calitatea ofertei educative, 

performanțele sale și stabilitatea instituțională, prestigiul în comunitate. Pe măsură ce tot mai multe 

instituții au fost împinse în mediul de învățare online din cauza distanțării sociale, sunt necesare noi 

abilități și metode de predare pentru ca procesul de învățare să aibă loc în continuare.  

În procesul de organizare contează foarte mult leadership-ul de la nivelul școlii, colaborarea 

între profesori, realizarea unei platforme de acces a tuturor elevilor, dar și asigurarea resurselor 

necesare pentru ca actul educativ să atingă obiectivele. Eforturile de a învăța cum să folosesc 

instrumente online au fost individuale, profesorii apelând la tutoriale sau webinare organizate de 

inițiative private sau de diverse companii, diferite site-uri educaționale, realizând chiar proprile 

resurse online.  

Pentru toate aceste eforturi au necesitat relativ mult timp de învățare din partea cadrelor 

didactice și nu numai. Importanța acestei perioade a fost și va fi păstrarea legăturilor sociale și 

emoționale cu elevi, iar ca educatoare trebuie creat intenționat preșcolarilor un sentiment al prezenței 

pentru a-i familiariza cu conceptul de școală și cu conceptul de a face parte dintr-un colectiv. Trebuie 

reamintit faptul că cea mai importantă parte a preșcolarului este învățarea în ritmul său, păstrând în 

același timp experiența distractivă și fără presiune.  

Experiența preșcolară online este una practică și interactivă, oferindu-le copiilor posibilitatea 

să socializeze între ei, să continuie procesul de învățare cu o varietate de activități distractive, 

antrenante și practice pe domenii de dezvoltare, participarea la diferite concursuri online. Se poate 

afirma că aceste concursuri evidenţiază performanţele preșcolarilor, o buna pregătire pentru şcoală 

care vizează deopotrivă atingerea nivelului de dezvoltare fizică, cognitivă, socio-afectivă, precum şi 

integrarea şi acomodarea la cerinţele regimului de viaţă şcolară.  

Ultimele luni de activități instructiv-educative susținute online, educația a continuat într-un 

ambient plăcut. Preșcolari au fost receptivi la nou și și-au dus la bun sfărșit sarcinile de lucru cu 

sprijinul părinților sub supravecherea educatoarei.  

Bibliografie: 

1. Andriţchi V. Dimensiuni ale paradigmei managementului resurselor umane în învăţământ.

Chişinău: Lumina, 2014. 

2. Agabrian, Mircea (2006), Școala, familia, comunitatea, Editura Institutul European, Iași.

3. www.didactic.ro
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Educaţia timpurie în contextul pandemiei 

Prof. înv. preşc. Rosenauer Petronela

Grădiniţa cu P. P. şi P. N. “Iulia Hasdeu” Câmpina 

“Cu cât un copil a văzut şi a înţeles mai mult, cu atât vrea el să vadă şi să înţeleagă mai mult”. 

Jean Piaget 

Educația timpurie este cea mai importantă și mai complexă etapă în dezvoltarea copiilor, 

reprezintă multitudinea experienţelor individuale şi sociale existente sau organizate de care 

beneficiază copilul în primii ani de viaţă. Aceste experienţe sunt esenţiale în formarea copilului şi în 

dezvoltarea lui în adultul de mai târziu. În Curriculumul pentru Educaţia Timpurie 2019, cele trei 

concepte integrate și multidimensionale sunt: interesul superior al copilului, starea de bine a acestuia, 

bucuria și plăcerea de a învăța.   

În perioada în care grădinițele fost închise din cauza pandemiei de COVID-19, părinții au fost 

cei care au stat acasă cu copiii permanent și s-au preocupat  nu numai de supravegherea lor, dar și de 

impactul pe care această perioadă îl are sub raportul dezvoltării lor emoționale, sociale și cognitive. 

Părinţii şi-au asumat mai multă responsabilitate pentru învăţarea şi dezvoltarea copiilor, iar pentru 

multi, acesta a fost o sursă majoră de stres. Pandemia şi provocarile invăţării de acasă au afectat atât 

copiii, cât mai ales părinţii, care se bazau pe activităţile instructiv-educative şi extracurriculare pentru 

a menţine copiii ocupaţi. 

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

de perioada carantinei dacă ne raportăm la eficiența învățării online. Cel puțin 40 de milioane de copii 

de vârstă preșcolară din întreaga lume nu au beneficiat de educația timpurie esențială în anul de 

dinaintea începerii anului şcolar din cauza pandemiei de COVID-19, care a determinat închiderea 

serviciilor de educație timpurie și de îngrijire a copiilor, conform unui studiu publicat de UNICEF.  

Oricât am dori să protejăm copiii de evenimentele care zdruncină ritmul obișnuit al vieții, este 

imposibil. Pe măsură ce răspândirea Covid – 19 produce din ce în ce mai multă îngrijorare în rândul 

nostru, al adulților, este firesc să ne gândim și la felul în care această pandemie poate afecta echilibrul 

emoțional al copiilor. 

Este imposibil să ne gândim că cei mici nu sunt afectați, din moment ce răspândirea virusului a 

produs schimbări majore în ritmul zilnic al vieții lor, informații, cu care vin în contact, apar în media 

din minut în minut, iar în jurul lor adulții discută îngrijorați despre aceste lucruri. Chiar dacă copiii 

nu întreabă sau nu reacționează în niciun fel, acest lucru nu înseamnă că nu se gândesc și că nu înțeleg 

lucrurile în felul lor. Sau, din contră, vin cu întrebări, însă părintele nu știe cum ar fi cel mai bine să 

reacționeze sau ce să răspundă. 

Conectarea părintelui cu grădinița  îl va ajuta pe părinte să capete sprijin în organizarea rutinei 

și a activităților preșcolarului. 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. Pentru că știm că tot ce este valoros se construiește în timp, cere timp, energie, resurse. 

Pentru că educația începe cu oamenii chiar și pe vremea Covid! 

Bibliografie: Vrășmaș, Ecaterina Adina, Consilierea părinților, Editura Aramis, 2012. 
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Importanța activităților educative desfășurate online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Prof. înv. primar Corina-Maria Roșu 

Promovarea imaginii școlii reprezintă o prioritate întrucât în acest mod se realizează o bună 

colaborare între cei trei parteneri educaționali: școală-elevi-părinți. Înainte de a exista acest 

parteneriat trebuie ca școala respectivă să fie cunoscută de către părinți și elevi, iar după ce se 

realizează acest lucru, imaginea școlii va continua să fie dusă mai departe prin intermediul elevilor și 

al părinților, alături de cei care dirijează activitatea în cadrul instituției respective, adică personalul 

didactic. 

Chiar dacă educația este obligatorie, instituția în care se desfășoară procesul de învățământ este 

la alegerea părinților și a elevilor. Nimeni nu poate fi obligat să desfășoare activitatea într-un loc unde 

nu consideră că se îndeplinesc anumite condiții. Fiecare familie are așteptările ei de la ceea ce 

presupune o instituție de învățământ și fiecare familie are dreptul de a alege ce consideră că este 

potrivit pentru copilul ce urmează a frecventa cursurile. 

Școala este un element esențial al oricărei comunități și, mai ales în ultimul timp, s-a pus accent 

din ce în ce mai mult pe promovarea imaginii sale. Dacă până acum acest lucru se realiza prin 

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

resursele umane, baza materială, rezultatele școlare, prin intermediul unor pliante sau verbal, în 

ultimul timp acest lucru se realizează prin intermediul social-media. Școlile și-au creat site-uri, pagini 

de Facebook, au reviste proprii, colaborări cu ziare și reviste locale etc. 

Popularizarea ofertei educaționale se realizează pe aceste site-uri, parteneriatele cu diverse 

instituții au devenit și ele limitate la nivel virtual, chiar și concursurile regionale, județene și naționale 

s-au desfășurat online, așadar și promovarea rezultatelor a fost realizată tot în același mod. Tot virtual

se transmit și informații și fotografii cu baza materială a școlii și programele de dezvoltare, activitățile

desfășurate, proiectele educaționale derulate.

Este evident faptul că activitățile educative desfășurate într-o școală contribuie la crearea unei 

imagini favorabile. Chiar daca acest tip de activități a fost realizat în sistem online în ultimul timp, 

acest lucru nu limitează în niciun fel promovarea școlii. 

Dimpotrivă, practica recentă a demonstrat că se pot derula proiecte foarte interesante chiar dacă 

nu presupun prezența fizică a celor implicați. Sunt atât de multe platforme și aplicații care permit 

desfășurarea de activități variate și atractive pentru copii. La rândul lor, elevii sunt dornici să 

descopere lucruri noi și mai ales când este vorba despre explorarea internetului au un interes major. 

Astfel, ei participă cu mare implicare la proiecte extracurriculare, care au obiective bine stabilite 

și care îi ajută să își dezvolte imaginația, creativitatea, să își îmbogățească vocabularul și abilitățile 

digitale. Desfășurarea și prezentarea acestora nu face decât să îmbunătățească procesul de promovare 

a imaginii școlii. 

Pentru a asigura popularizarea unității în cadrul unei comunități trebuie să se utilizeze materiale 

atractive și mijloace variate, fie că sunt în format fizic sau virtual. 
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De asemenea, pentru ca oferta unității respective să fie viabilă trebuie să se depună eforturi 

considerabile în vederea asigurării unor spații confortabile, sigure, adaptate nevoilor elevilor, atât din 

punct de vedere fizic, dar mai ales psihologic. 
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SOFTURILE EDUCATIONALE, SPRE UN ÎNVĂŢĂMẬNT MODERN 

Profesor învăţământ preşcolar: ROŞU LENUŢA   

Şcoala Gimnazială Domnească         

Grădiniţa cu program prelungit Nr. 2 Tg. Neamţ 

Educaţia este factorul strategic al dezvoltării de perspectivă şi priveşte modelarea 

multidimensională şi anticipativă a factorului uman. În educaţie, un rol aparte îl ocupă perioada 

preşcolarităţii, care, conform datelor şi concluziilor formulate de specialiştii în pedagogie, psihologie 

şi antropologie, este decisivă pentru formarea ulterioară a tânărului şi perfecţionarea specialistului de 

mâine. 

Acum,când calculatorul este o „modă”, el fiind prezent în aproape fiecare familie, am considerat 

necesar şi util să-i învăţăm pe copiii din grădiniţă să-l folosească în scop educativ, determinându-i 

astfel să renunţe la acele jocuri care, pe lângă faptul că nu educă, incită la  violenţă.  

În acest sens,la grupa mare (5-6ani) am optat în schema curriculară pentru desfăşurarea 

opţionalului „Prietenul meu- calculatorul”, de comun acord cu părinţii copiilor, care s-au implicat 

şi ne-au sprijinit în derularea acestui program. 

Primele activităţi au avut mai mult un caracter ”tehnic” (de cunoaştere şi familiarizare cu 

calculatorul şi componentele sale). 

Pentru activitatea optională, am stabilit următoarele obiective cadru: 

• Cunoaşterea părţilor principale ale computerului şi a modului lor de utilizare;

• Dezvoltarea deprinderilor de utilizare şi investigare programată a cunoştintelor insuşite în

cadrul activităţilor comune; 

• Dezvoltarea capacităţii de operare şi investigare independentă pe calculator prin elaborarea

unor strategii de lucru; 

De asemenea, am urmărit relizarea următoarelor obiective de referinţă: 

✓ să cunoască părţile componente ale calculatorului;

✓ să cunoască măsuri de protecţie personală (a sănătaţii şi siguranţei) şi de protecţie a

calculatorului; 

✓ să folosească tastatura, mouse-ul, butoanele de la unitatea centrală, CD-ROM, imprimantă;

✓ să cunoască şi să utilizeze anumite operaţii de intrare şi ieşire din programe, jocuri, folosind

tastele ENTER, ESCAPE, SPACE, taste cu săgeti, ALT, etc. 

✓ să utilizeze cunoştinţele însuşite în cadrul diferitelor categorii de activitate; să utilizeze

programul PAINT pentru a realiza desene cu ajutorul mouse-ului sau folosind tehnica desenului cu 

combinaţii de linii şi figuri geometrice; 

✓ să realizeze strategii simple de rezolvare a unor jocuri simple, probleme;

În cadrul activităţii opţionale “Prietenul meu, calculatorul”, copiii şi-au însuşit cuvinte noi, sau 

le-au fixat pe cele învăţate in cadrul activităţii opţionale de limba engelză,având în vedere că 

majoritatea jocurilor şi a programelor sunt in această limbă. 
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Astfel, am urmărit realizarea următoarelor obiective: 

✓ să işi formeze o pronunţie corectă;

✓ să asculte cântece şi să le interpreteze;

✓ să urmărească filme şi desene animate pe calculator, unde întâlnesc alături de acţiune cuvinte

şi expresii pe care le reţin cu multă uşurinţă; 

Apariţia softului educaţional „CIFRELE”, elaborat de o echipă de specialişti de la Facultatea 

de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei a Universităţii „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, ne-a determinat să 

demarăm, la începutul grupei mari un experiment, prin care să demonstrăm utilitatea folosirii acestuia 

în însuşirea conceptelor matematice la copiii preşcolari.  

La începutul anului şcolar, în cadrul evaluării iniţiale, am aplicat un pretest, în scopul stabilirii 

cu exactitate a nivelului la care se află copiiii în ceea ce priveşte conceptul de număr natural. 

După analiza rezultatelor obţinute de copii, am trecut la desfăşurarea şedinţelor experimentale, 

care au presupus rezolvarea exerciţiilor cuprinse în acest soft educaţional. 

În alegerea strategiilor şi a modalităţilor de realizare a obiectivelor pe care ni le-am propus am 

avut în vedere mai multe criterii care trebuie respectate din perspectiva muncii cu preşcolarii. 

Astfel: 

• am ţinut cont de particularităţile de vârstă şi individuale ale copiilor;

• am desfăşurat activităţile pe grupuri mici, pentru a oferi copiilor posibilitatea de a participa

activ la realizarea sarcinii;

• am pus accent pe exerciţiile la care s-au constatat dificultăţi în rezolvare.

Marele avantaj al acestui program este acela că toţi copiii pot folosi conţinutul informaţional la

un nivel propriu, îl pot achiziţiona într-un ritm personal, ceea ce contribuie la sporirea stimei de sine 

şi a încrederii în forţele proprii. 

Sarcinile sunt prezentate sub forma unor jocuri care cuprind exerciţii vizualizate într-o formă 

grafică atractivă, cu elemente de animaţie şi sunet. 

În structura softului este prevăzut un „prieten” (căruia copiii i-au dat şi un nume), care participă 

la rezolvarea fiecărui exerciţiu, însufleţind sarcina şi oferindu-i copilului senzaţia că nu este singur în 

abordarea şi în depăşirea unor sarcini mai dificile. Acest prieten, prin expresiile faciale afişate, oferă 

copiilor în permanenţă un feed-back despre corectitudinea rezolvării exerciţiilor.  În cazul rezolvării 

incorecte a unui exerciţiu în mod repetat (de două-trei ori), prietenul oferă copiilor un model de 

rezolvare, aspectele greşite fiind subliniate prin colorarea lor. 

Elementele de joc pe care softul le conţine sunt provocatoare, stârnesc curiozitatea, menţin 

atenţia un timp mai îndelungat şi dezvoltă fantezia copiilor, oferindu-le în acelaşi timp şi o motivaţie 

intrinsecă, deosebit de importantă pentru îmbunătăţirea performanţelor în activităţile cu conţinut 

matematic. 

Se impune respectarea unor reguli în folosirea acestor exerciţii-joc, pentru ca ele să aibă 

succesul scontat. În acest sens trebuie avut în vedere ca: 

• timpul pe care copilul îl petrece în faţa calculatorului să nu depăşească timpul prevăzut

desfăşurării unei activităţi comune;

• educatoarea să lase copilului libertatea de a alege jocul pe care el consideră că-i satisface

nevoia de curiozitate şi înţelegere;

• să pună la îndemâna copiilor suficiente calculatoare pentru a nu fi nevoiţi să aştepte prea mult

timp pentru a putea să accesete softul, existând riscul pierderii răbdării;

Rezultatele foarte bune obţinute în cadrul activităţilor cu conţinut matematic, în urma 

desfăşurării acestui experiment, ne-au condus la concluzia că preşcolarilor le place foarte mult să 
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înveţe prin intermediul softurilor educaţionale, acest lucru contribuind la dezvoltarea unei atitudini 

pozitive faţă de învăţare. 
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Promovarea imaginii școlii dincolo de barierele ecranului 

prof. Lucia-Cerasela Roșu 

Școala Gimnazială Nicu Enea Bacău 

În contextual actual, sarcina mea a depășit granițele mediului formal al școlii intrând în spațiul 

mult mai greu de stăpânit al navigării pe Internet și pe rețelele de socializare. Competențelor deja 

integrate le adaug frecvent pe aceea a gestionării comportamentului verbal și nonverbal în aceste noi 

context.  

Adesea mă confrunt cu elevi care nu conștientizează impactul unor fotografii/comentarii 

postate, nu văd pericolele de dincolo de ecar, privesc cu prea mare încredere spre lumea virtuală. În 

acest sens, derulez annual, cel putin, activități cu reprezentanții poliției informatice sau le postez, 

semestrial, filmulețe de avertizare și conștientizare a traficului de date ce poate duce la furtul 

identității sau traficul de persoane. 

Pentru promovarea corectă a imaginii școlii trebuie să pornim demersul de la respectarea 

dreptului la imagine și ținând cont de protecția datelor. Astfel, demersul initial îl constituie realizarea 

unui acord de promovare a imaginii cu părintele și elevului, la începutul anului școlar. Astfel, 

acordurile sunt o bază legală pentru a difuza imagini cu elevii care să aducă plus valoare școlii în 

comunitatea restrânsă sau extinsă. 

Instrumentele cele mai la îndemână pentru promovarea în on-line sunt, deocamdată, rețelele de 

socializare (facebook, twitter, instagram) care au cea mai mare difuzare și impact prin numărul 

utilizatorilor. 

Crearea acestei imagini privește fiecare cadru didactic din instituție, schimbarea venind prin 

acțiunile fiecăruia. Motivarea elevilor printr-o educație individualizată, adaptată la particularitățile 

elevuluiolosirea 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. Acestea necesită o distribuire amplă, o apreciere cu 

simboluri sau comentarii, sau poate, chiar o promovare plătită. 

In ceea ce privește promovarea imaginii pozitive a instituției școlare am ales să distribuim 

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. 
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Astfel, în cazul propriei, folosesc următoarele instrumente: 

1. grupuri de comunicare cu elevii și părinții, plus cadrele

didactice care predau la clasă pentru a anunța diferitele activități, fapt 

ce crește gradul de participare și vizibilitatea evenimentului 

(https://www.facebook.com/groups/2335216476514707). 

2. pagina oficială a școlii și site-ul școlii (exemple de activități

postate care au sporit imaginea școlii 

În concluzie, imaginea școlii poate fi promovată oferind 

comunității ceea ce așteaptă: educație de calitate, accesul la eferta 

educațională, echitatea în educație, combaterea discriminării, 

reducerea violenței, promovarea unui comportament moral pozitiv și 

participarea la activități extrașcolare.  

Școala noastră promovează idea de a scoate din fiecare elev cea 

mai bună variant. 
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Avantajele și dezavantajele școlii online 

Prof. înv. primar Roșu Nicoleta Denisa   

Școala Gimnazială ,,Grigore Tabacaru,, 

com. Hemeiuș, jud. Bacău 

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.  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. 

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. 

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. 

Internetul vine spre noi cu bune și cu rele. Ca adulți, reușim, mult mai ușor să evităm anumite 

capcane ale bombardamentul cu informații disparate, haotice și care necesită efort de ordonare. 

Integrarea TIC în activitatea didactică, din această perspectivă, poate avea un dublu avantaj: pe de o 

parte, permite accesul rapid la informații, pe de altă parte, contactul cu aceste informații poate fi 

orientat într-o o manieră constructivă și eficientă. 

De exemplu, în realizarea studiilor de caz la limba și literatura română, elevii pot utiliza 

internetul ca sursă de documentare și adesea îl preferă consultării unei bibliografii tradiționale (cărți, 

studii, reviste etc). 

Rolul profesorului este important aici în formarea elevilor în direcția selectării judicioase și 

critice a surselor pe care le au la dispoziție. Faptul că elevul înțelege că nu orice informație găsită pe 

internet este valoaroasă, ci numai cea care răspunde unei teme, unor ipoteze de lucru sau ca dovadă 

în susținerea unor argumente este adevăratul câștig al întâlnirii dintre tehnologie și educație. Ce 

câștigă elevul? Plăcerea explorării, urmată de dezvoltarea capacității de analiză, selectare, combinare 

și sintetizare a datelor obținute. 
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Obișnuința de a verifica o informație folosind mai multe surse poate dezvolta elevilor 

deprinderea de a gândi critic și de a rezolva autonom o problemă.          

 Folosirea excesivă a internetului poate provoca diferite afecțiuni: slăbirea vedrerii, depresie, 

agresivitate. Există şi următoarele riscuri: cumpărarea online a unor produse fără știrea părinților, 

divulgarea datelor personale către persone răuvoitoare, riscul de a fi supuși unor abuzuri verbale sau 

fizice. 

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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APLICAȚII PENTRU PREDAREA ÎN MEDIUL ONLINE 

Prof. înv. primar, Roșu Silvia-Georgiana 

Școala Gimnazială Nr. 5, Galați, jud. Galați 

Învățământul online a venit ca o provocare atât pentru cadrele didactice, cât și pentru învățăcei. 

Iată că, după o perioadă îndelungată, aș putea spune, ne-am deprins cu toții, profesori și elevi, să 

folosim tehnologia în scopul predării, învățării și evaluării. 

În această perioadă, am testat multe aplicații și platforme menite să sprijine și să îmbunătățească 

actul didactic, însă m-am ”împrietenit” doar cu o parte dintre ele, pe care le voi enumera mai jos. 

Pentru început, Aplicația Zoom a fost cea care a găzduit orele noastre online în prima parte a 

pandemiei. Aceasta permite efectuarea de apeluri video de grup, folosirea chat-ului, partajarea 

ecranului profesorului, utilizarea unei table virtuale interactive și împărțirea elevilor în echipe, în 

camere separate (breakout rooms). Tot cu această aplicație, am participat la consiliile profesorale și 

am organizat ședințele cu părinții. 

Ulterior, am folosit Adservio care, deși mi se părea o platformă mai puțin permisivă față de 

Zoom pentru desfășurarea orelor sincron, era inedită pentru postarea materialelor și a temelor. Elevii 

aveau cont și erau înregistrați într-o clasă. Astfel ei postau temele făcute individual pe platformă, fără 

a mai fi nevoie să realizez eu foldere cu temele lor încadrate pe nume și disciplină. De asemenea, 

facilita și feedbackul pentru ceea lucrau ei asincron. 

În prezent, folosesc Meet. Aceasta este o platformă integrată în Google Classroom. Într-o 

sesiune pe Meet pot afișa o prezentare, pot distribui chiar pagini de internet pe care elevii să le 

urmărească în timp real. Elevii au posibilitatea de a accesa butonul ”ridică mâna” pentru a-și anunța 

dorința de a interveni. Debutul lecțiilor a fost cu pagini Word, în care scriam informațiile ce doream 

să le predau, inseram imagini și rezolvam exerciții, împreună cu elevii, ei dictând rezolvarea, iar eu 

scriind pentru a fi vizibil răspunsul pentru toți elevii. Ulterior, am descoperit și folosit diverse aplicații 

prin care elevii își scriau propriile idei, răspunsuri. Am enumerat mai jos parte dintre aplicațiile 

folosite în predare și evaluare.  

1. Padlet este un website și

o aplicație care le permite elevilor să

creeze proiecte, să insereze imagini,

text, linkuri, fișiere audio și video

postate ca niște notițe pe un perete

virtual. Eu am folosit această

aplicație pentru predarea unor lecții

la matematică sau momente de

brainstorming, în diferite lecții. Eu

lansam întrebarea, iar ei răspundeau

scriind sau inserând imagini, pe

anumite ”post-it-uri”.

2. Whiteboard.fi este o

”tablă albă” online pe care am folosit-o predominant la orele de matematică deoarece mi-a permis 

scrierea de mână. Astfel, am putut explica adunările cu trecere peste ordin, scăderile cu împrumut, 

înmulțirile și împărțirile. De asemenea, elevii pot scrie propriile lor răspunsuri. 

3. Flipgrid este o aplicație care le permite profesorilor să lanseze subiecte de discuții la care

elevii pot răspunde sub forma unor videoclipuri între 15 secunde și 5 minute. Aceasta este foarte 

utilă pentru activitățile asincron, când elevii pot citi, povesti sau pot cânta. 
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4. Nearpod este o platformă de implicare activă a elevilor în activități variate de învățare

interactivă. Este una dintre cele mai complete platforme, având componente atât din Padlet, cât și 

din Edpuzzle și altele. În Nearpod, elevii au acces la lecții cu conținut multimedia divers, realitate 

virtuală, obiecte 3D, simulări PhET. Interacțiunea cu elevii se face prin intermediul unor întrebări 

de verificare a înțelegerii, a unor chestionare, panouri colaborative, activități de desen sau chiar 

jocuri. 

5. Wordwall este o platformă cu o mulțime de posibilități de a realiza jocuri interactive.

Mărturisesc că am experimentat doar câteva jocuri ce au fost utile pentru orele de Joc și Mișcare, 

pentru momente de captare a atenției, dar și pentru a verifica, prin joc, cunoștințe la diverse materii. 

6. Liveworksheets este o platformă ce mi-a permis evaluarea cunoștințelor dobândite de elevi.

Astfel, elevii puteau completa digital răspunsurile. Realizam testul în word, îl transformam în pdf, 

iar ulterior îl încărcam pe platformă. Acolo inseram casete unde elevii completam cu răspunsuri, iar 

apoi distribuiam testul. 

7. ChatterPix Kids este o aplicație de editare foto gratuită, care dă voce unor imagini

(fotografii / desene etc.) și care se pliază pe conținuturi diverse. Eu am folosit-o pentru a anunța 

diverse sarcini pentru ziua respectivă.  

8. QuikGo Pro este o aplicație video ce facilitează

crearea rapidă de  videoclipuri pe bază de materiale foto și 

video pe care le deținem în telefon. Am folosit această 

aplicație predominant la orele de AVAP, când doream să 

evidențiez etapele de lucru ale unei lucrări. Astfel, realizam 

lucrarea model având grijă să fotografiez etapele cheie, iar la 

final, cu ajutorul acestei aplicații, realizam un filmuleț în care 

integram cronologic aceste poze. Filmulețul putea fi pus cu 

ușurință fie pe Google Classroom, fie putea fi vizionat pe Meet, permițând elevilor să vadă etapele 

de lucru, fără a mai aștepta executarea lucrării de către cadrul didactic. Personal, am convingerea că 

voi mai folosi această metodă și atunci când ne vom întoarce în băncile școlii. 

Cu siguranță, procesul de învățământ se realizează mult mai eficient în școală. Însă, mediul 

online ne pune la dispoziție o serie de aplicații menite să facă lecțiile mai atractive și interactive. 
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Școala mea - școala online 

Rosulescu Cecilia 

Scoala Gimnaziala Grigore Geamanu 

Localitatea Turcinesti – Gorj 

Școala de azi este pregătită să facă față unor cerințe tot mai complexe din partea societății 

contemporane;ea a fost și rămâne un colț viu, un mediu în continuă schimbare. Crearea și promovarea 

unei imagini instituționale pozitive în comunitate am realizat-o, în primul rând, prin rezultatele 

educaționale pozitive ale elevilor dar și prin munca de la catedră a fiecărui dascăl.  

Imaginea școlii noastre a fost promovată oferind beneficiarilor educație de calitate, 

individualizarea  învățării, reducerea violenței, promovarea unui comportament moral pozitiv. O 

perioadă „alt fel” a fost perioada învățării online întrucât profesorii au trebuit să iasă din rutina școlii 

tradiționale și să intre în necunoscutul erei digitale.  

„Profesorul digital” și „școala online” sunt sintagme noi pentru o bună parte din cadrele 

didactice cu atât mai mult cu cât aceștia își desfășoară activitatea în mediul rural sau se găsesc pe 

„ultima etapă” a lor ca dascăli.  

Toate cadrele didactice, indiferent de vârstă, specializare, mediul urban sau rural dezavantajat, 

de dotarea cu mijloace și echipamente IT, au realizat în perioada învățării online activități suport 

învățării online, au selectat resurse educaționale deschise, sesiuni de învățare pe platforme 

educaționale, au elaborat instrumente de evaluare aplicabile online, au oferit feedback constructiv și 

permanent fiecărui elev.  

Am constatat, în această perioadă, că IAC (instruirea asistată de calculator) metoda didactică 

care valorifică principiile de modelare și analiză cibernetică a activității de instruire în contextul 

noilor tehnologii nu este aceeași cu învățarea și școala online. 

Dacă dorim să fim și să rămânem oamenii acestei educații, va trebui să cunoaștem, să analizăm 

și să integrăm secvențe din ceea ce societatea si tehnologia actuală, numește “e-learning”, „online 

learning”, „virtual learning”, „mobile learning”, etc.  

Deși s-au realizat astfel de activități cu siguranță calitatea actului educațional nu a fost cel 

asteptat  întrucât cadrele didactice au semnalat lipsa instrumentelor pentru gestionarea clasei, pentru 

feedback și evaluare, dificultăți de ordin tehnic, lipsa suportului pedagogiec pentru realizarea de 

activități de învățare suficient de eficiente și/sau atractive, gestionarea timpului, etc. 

Pe de altă parte și elevii au întâmpinat o serie de dificultăți cum ar fi conectarea pe platformele 

educaționale, instalarea de programe suplimentare, nivelul scăzut al competențelor digitale, lipsa 

echipamentelor IT, acces limitat la Internet, lipsa controlului și monitorizării constante a activităților, 

etc. Dacă pentru profesori, trecrea la o învățare digitalizată a fost relativ ușoară, elevii din mediul 

rural, în mare proporție, au fost prejudiciați deoarece nu au avut resursele necesare pentru a se pregăti 

și pentru  a putea urma învățământul online.  

Dincolo de aceste sincope și greutăți, unitatea noastră de învățământ s-a adaptat cu succes noilor 

metode de invățare online așa încât nu au existat perioade de întrerupere a predării. Am inscris 

unitatea de învățământ pe platforma G Suit for Education,am creat clase virtuale și conturi fiecărui 

elev și preșcolar, toți profesorii fiind responsabili de desfășurarea activităților.Pe lângă neajunsurile 

create,totuși se observă și multe lucruri bune care au rezultat din această perioadă, învățarea poate 

continua și dincolo de școală cu instrumente online accesibile,se pot face progrese in activitatea in 

echipă iar elevii sunt încurajați să lucreze independent. 

Un alt avantaj ar fi acela că multe platforme digitale care facilitează invățarea online permit 

profesorilor să salveze informația cu ușurință și să o poată accesa ori de căte ori se conectează.Notarea 

elevilor este de asemeni un beneficiu evident și extrem de eficient întrucât se micșorează timpul alocat 
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verificărilor și totodată posibilitatea realizări unor interpretări atât pentru fiecare elev cât și pentru 

intreaga clasă 

Fie ele avantaje,provocări sau dezavantaje toate converg spre acelasi țel și anume că profesorul 

joacă în continuare cel mai important rol în experiența de îvățare 

Platformele educaționale sau tehnologia nu poate inlocui profesorul dar se poate prezenta ca un 

instrument foarte util atât la îmbunătățirea experienței sale cât si a elevului. Indiferent de metodele 

pe care elevii le învață mai bine prin viziune acustică sau kinestezică, învățarea online facilitează 

accesul tuturor la învățătură și informație 

Toate provocările amintite conduc spre ideea că în zilele noastre, unitatea de învățământ trebuie 

să fie pregătită să facă față unor cerințe tot mai complexe și să-și revendice totodată locul său în viața 

copiilor pe care-i educă .Pe lângă activitățile de predare-învățare-evaluar, realizate online și 

activitățile extrașcolare desfășurate în același sistem au condus la promovarea imaginii școlii 

noastre.Activitatea extracurriculară este a componentă educațională valoroasă și eficientă căreia toate 

cadrele didactice i-au acordat atentie adoptând o atitudine deschisă și inovativă atât în modul de 

realizare cât și în relațiile cu elevii  

Rezultatul unui efort colectiv a condus la o educație de calitate și implicit la un plus de valoare 

instituției noastre de învățământ 
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Promovarea imaginii școlii prin predarea on-line 

Profesor Adriana Rotar 

Liceul Tehnologic „Alexandru Borza” Cluj-Napoca 

În contextul învățământului la distanță, se schimbă și modalitățile prin care se poate realiza 

promovarea imaginii unei unități de învățământ. 

Predarea online are câteva avantaje care pot fi ușor remarcate: 

- posibilitatea ca informațiile să ajungă la toți elevii, fără ca ei să le piardă, fiindcă acestea rămân

stocate pe platformele pe care se lucrează, fapt care poate face mai vizibilă, în mediul on-line, și 

școala de proveniență a elevilor. 

- distribuirea rapidă a materialelor didactice și ușoara lor accesare, fără să fie nevoie ca elevii

să se afle într-un loc anume. Orice persoană din grupul țintă are acces la toate informațiile, oriunde si 

oricand, fără limită de timp; 

- fișierele pot fi ușor modificate, corectate, actualizate;

- folosirea facilă a conținuturilor media care întotdeauna au ușurat demersul didactic și au

eficientizat învățarea 

- posibilitatea realizării unor lecții interactive, care pot fi postate pe diverse platforme și pot fi

urmărite oricând. 

- existența unui feedback imediat sau ulterior din partea elevilor sau a altor profesori, chiar din

alte școli 

- posibilitatea ca membrii grupurilor create să interacționeze între ei, să schimbe opinii sau

informații 

Este evident că platformele și programele folosite, trebuie alese adecvat cu disciplina de 

învățământ și anii de studiu.  

Din perspectiva disciplinei Religie, marea pierdere o constituie interacțiunea față în față cu 

elevii, bucuria revederii săptămânale și petrecerii timpului orei împreună. Cu toate acestea elevii au 

apreciat mult aplicațiile folosite în realizarea lecțiilor online. Aș aminti: Wordwall – un program cu 

care se poate realiza ușor fixarea cunoștințelor dar și evaluarea cunoștințelor. 

Alte programe folosite au fost Mentimeter, LearningApps, Mozaweb. Un impact deosebit 

asupra elevilor au prezentările PREZI și folosirea programului Padlet, care facilitează construirea 

unei lecții cu contribuția elevilor. Ușor de intercalat în prezentarea unei lecții sunt fișierele Media 

care întotdeauna reușesc să capteze atenția elevilor și să îi antreneze apoi, în discuții și analize. Multe 

alte programe și platforme sunt accesibile și utile actului didactic online.  

Necesitatea derulării orelor online a dus la o mai bună organizare a activităților didactice și la 

crearea unor materiale didactice de calitate, care pot fi folosite și de către alți profesori. 

Foarte multe programe facilitează crearea de resurse educaționale deschise, atfel încât, 

activitatea profesorilor este pusă în slujba colegilor ți elevilor din alte unitați de învățământ, fapt ce 

duce la o promovare de calitatea a imaginii școlii din care provin cei care lucrează la astfel de resurse. 

În aceeași idee, aș aminti și faptul ca atât elevii cât și profesorii unei școli pot participa la diverse 

activotăți organizate on-line: conferințe, webinarii, proiecte educaționale sau seminarii ținute pe 

diverse teme. 

Toate aceste activități, platforme și programe folosite fac ca școala să devină poate, mult mai 

cunoscută decât era înainte, oricum mult mai prezentă la o căutare on-line. 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 3, MARTIE, 2021

464



”Grădinița, un tărâm de basm!” 

Profesor înv. preșcolar: ROTAR ANA FLORICA 

Grădinița P. P. Sintea  Mare, Județul  Arad 

Grădinița PP Sintea  Mare o voi descrie ca un loc liniștit  și  îndrăgit  de  copiii  care  vin cu 

drag, sfioși la început de  an, dar  curioși din  fire, pășind rar și  apăsat pentru a explora  locul unde 

ascultă mult îndrăgitele povești, învață poezii și  se  joacă numărând cuburile.  

Spațiul  educațional  în care  își  desfășoară activitatea ”grădinarii” din Sintea  Mare  este  unul 

de basm : o gădiniță mare și  frumoasă recent reabilitată cu două  săli  de  grupă, un dormitor spațios, 

cu  măsuțe și  scăunele și  multe, multe  jucării. 

Cine îi  trece pragul pentru prima dată, rămâne plăcut surprins  de  ceea  ce  vede: un hol viu  

colorat, plin  de  viață  și  lumină, izvorât  din  lucrările  copiilor, ce  oglindesc dragostea  de  țară și 

frica  de  Dumnezeu.  

Pătrunzi apoi în sălile de grupă și te încântă modul în care acestea sunt amenajate pentru a 

răspunde cerințelor celor mici. Totul este gândit în cel mai mic detaliu, sălile spațioase, luminoase și 

prietenoase , în care preșcolarii par și mai mici decât sunt, cu  pereții  decorați în  ton  cu  anotimpurile, 

cu  reguli  stabilite, cu  cifre și  figuri  geometrice, cu  centru tematic și cu sectoare de  joacă  bine  

delimitate... adică tot  ce-i  mai  frumos într-o lume  minunată a copilăriei...Toate  acestea  datorită 

stilului de lucru adoptat de doamnele educatoare, care caută  informații noi și încearcă tot timpul să  

pună  la dispoziția  copilului tot ce-i de  actualitate. 

Panourile cu activitățile și realizările copiilor sunt în măsură să te facă să-ți dorești să fii din 

nou copil și arată încă o dată profesionalismul doamnelor  educatoare. 

Părinții caută  locul în care își vor lăsa copiii pentru multe ore pe zi, să fie  atractiv și benefic 

pentru dezvoltarea socio-culturală, fizică și psihică a copilului lor. 

De  aceea grădinița  noastră  a reușit  să  înființeze o  grupă  de program prelungit, prin strădania 

d-nei director și a educatoarelor totul  pentru a veni în  sprijinul părinților  care  lucrează; grupă  ce  a

primit  și autorizație ARACIP. De  multe ori  am putut citi pe chipul  părinților satifacția, atunci când

au intrat pe porțile grădiniței și au văzut  dotările  necesare bunei desfășurări a activităților din

grădiniță.

O instituție triumfă prin oamenii care o populează , prin lucrurile  care  le  fac cu  atâta  dăruire 

și implicarea fiecăruia  în viața copiilor și prin sprijinul acordat pentru părinți. 

Auzim  de  multe  ori părinții spunînd :”păcat că timpul nu-mi permite să mai stau să văd ce 

urmează, ce  face, cum se  descurcă”, însă zâmbetul larg cu care îl întâmpină copilul când vine să-l ia 

acasă te face să te gândești că totul a fost perfect. Grădinița este o a doua casă dacă copilul este fericit 

și în siguranță.   

Cu  toate  că în  aceste vremuri de  pandemie accesul pesoanelor este interzis în grădiniță, deci 

părinții nu au  reușit să  vadă  și  noile achiziții făcute  la  nivel de  grădiniță: latopuri, proiectoare, 

imprimante, precum și  alte  dotări pentru ”Chicinetă”(mica bucătărioară necesară grupei  de  PP); 

materiale  necesare derulării  activităților cu  preșcolarii. 

Grădinița și-a demonstrat această calitate prin copii care o frecventează și prin impresiile 

favorabile ale părinților care se implică și sunt lăsați să se implice în activitatea instituției. De  aceea 

organizăm tot  felul de  activități  la  care  sunt invitați  și  părinții. 

Curtea este mare cu  spațiul și  locurile  de  joacă mult îndrăgite de  copiii  care  abia  așteaptă 

ora  de  ieșit  în  curte; cu topogane, balansoare, leagăne și  carusel. Cu  măsuțe  viu colorate  ce te  

îmbie  la  odihnă atunci  când  ai  obosit. Tot aici desfășurăm de  multe ori anumite  activități, jocuri, 

picnicuri etc.    
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Copiii trebuie să aibă ocazia să se joace cu alţii copii de vârsta lor sau de vârste apropiate, să se 

simtă confortabil cu persoane care nu sunt părinţii lor, să le placă lectura, desenul, să simtă dorinţa 

de a experimenta lucruri noi.  

Grădiniţa poate fi considerată a doua casă, unde copilul  va învăţa să comunice, să se joace 

frumos împreună cu alţi copii, să aibă un program fix. Acestea sunt doar câteva din minunatele lucruri 

pe care le va învăţa deoarece scopul grădiniţei nu este numai acela de a îngriji copilul şi de a-l pregăti 

pentru şcoală, ci şi de a-i învăţa să fie mai creativi, mai capabili şi mai darnici. Dintre noile experienţe 

pe care le va învăţa sau îşi va petrece timpul la grădiniţă se numără: dansul, muzica, poezii, modelatul 

din plastelină, pictatul, desenul, construcţiile din cuburi, joaca în curte etc. Învăţarea prin joacă îi 

ajută foarte mult pe copii să descopere lumea, să găsească răspunsuri la modul în care lumea 

,,funcţionează’’: cum apar florile, de ce plouă, de ce este frig/cald, de unde vine apa, de ce e noapte 

etc. şi tot aici copilul  va învăţa să respecte multe reguli. 

Grădiniţa nu trebuie privită ca pe o nouă provocare, ci ca pe o casă unde copiii se vor simţi 

confortabil şi în siguranţă, ajutându-l pe copil să se concentreze pe nevoile lui educaţionale din 

prezent, nevoi care îi vor deschide drumul în viaţă. 

Ținând cont că o parte considerabilă din viața copilului se va desfășura în grădiniță, esențială 

în dezvoltarea celui mic este armonia dintre cele două medii, familial și cel educațional. De  aceea  

noi  educatoarele suntem și  mame pentru  acești  copii. 

Copiii  vin aici cu plăcere, să descopere lumea înconjurătoare, lucruri ce  stârnesc  curiozitatea  

lor, vin  să-și  satisfacă dorința  de  a înțelege și  cunoaște cât  mai  multe despre universul copilăriei 

și misterul  lumii  în  care  trăim. 

O grădiniță sănătoasă este cea în care se pune accentul pe cooperare și colaborare, pe dorința 

intrinsecă de a primi și de a dărui. 

”Aceea  este  o  grădiniță  adevărată, unde  se  râde, se  cântă și se dansează!” 
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ȘCOALA, FAMILIA, COMUNITATEA –        

PARTENERI ȘI  ÎN EDUCAȚIA ON LINE 

Prof. Oana Maria Rotariu    

Prof. Corina Daniela Rotariu   

Liceul ,,Regina Maria” Dorohoi – Botoșani 

Școala este parte a unui sistem social, cultural și economic. Dar nu poate de una singură să 

garanteze realizarea cerințelor instruirii și educării elevilor la nivelul superior așteptat. Ea nu poate fi 

considerată un panaceu pentru refacerea eventualelor dezechilibre care pot apărea în procesul 

instructiv-educativ.  

Dintotdeauna s-a pus problema colaborării școlii cu ceilalți factori educaționali (familia, 

comunitatea locală, agenți economici, biserica, organizații non-guvernamentale, mass-media, etc.) 

pentru asigurarea reușitei. În limbajul pedagogic actual, această colaborare se traduce prin sintagma 

parteneriat educațional. Acest sistem educațional, care se desfășoară împreună cu actul educațional 

propriu-zis, pune însă un accent mai mare pe transformarea elevului în actor principal pentru propria 

instruire, prin conștientizarea rolului său şi, respectiv, prin stimularea implicării directe. 

Dincolo de cunoștințele însușite prin obiectele de învățământ prevăzute sub raport curricular 

specific tipului de școală, parteneriatele școlare urmăresc să ajute elevii să aibă succes în perioada 

școlarității, dar și mai târziu în viață, să se poată adapta la schimbările din societate, în contextul 

european actual. Într-o societate cu opțiuni individuale și sociale diferite, într-o lume a societăților și 

indivizilor în derută, cu sisteme etice aflate în criză, valoarea educației creste. Se înțelege că în 

asemenea condiții, instituțiile de învățământ au rol prioritar și sunt interesate de organizarea și 

funcționarea parteneriatelor. 

După părerea noastră, strategia colectivelor didactice trebuie fundamentată pe principiul 

asigurării șanselor egale. Trebuie creat impulsul curiozității, care să-l determine  pe elev să poată 

progresa în activitatea de învățare. El trebuie să știe că oricine poate progresa în activitatea de 

învățare, în raport cu propriile motivații, interese și capacității intelectuale. Așadar, elevul trebuie 

sprijinit în însușirea tehnicilor de învățare, a dezvoltării autocontrolului.  

Acceptăm ideea trecerii de la un învățământ pentru toți la un învățământ pentru fiecare. Avem 

obligația să facilităm dobândirea de competențe minime necesare unui loc de muncă. Învățarea la 

școală și acasă , activitatea continuă, evaluarea periodică a elevilor și stabilirea măsurilor de 

recuperare, încurajarea oricărei forme de progres școlar, perfecționarea permanentă a cadrelor 

didactice, asigurarea unui climat pozitiv de muncă sunt câteva trăsături care pot defini personalitatea 

unei școli și pot constitui obiective ale unor parteneriate educaționale. 

Orice reformă în învățământ a avut și va avea ca principală dimensiune limitarea eșecului 

școlar, a abandonului. Există riscul marginalizării neștiutorilor de carte și ei pot cădea mai ușor 

victime ale anturajelor dubioase și nocive. Comportamentul lor  social va umbri noțiunea de educație. 

Marginalizarea nu este o soluție. 

Școala are de înfruntat uneori și efectul unor fenomene sociale. Realitatea ne oferă o 

dezarticulare a relației dintre școală și viața activă sub forma lipsei de solicitare de către societate a 

cunoștințelor acumulate în școală negarantând integrarea în producție a absolvenților. Dacă vorbim 

de motivație, e ușor de înțeles că interesul manifestat pentru plecarea în străinătate este asigurarea 

unui câștig financiar. Din păcate școala nu produce locuri de munca, ea doar asigură pregătirea 
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necesară. Interesul manifestat de către diriginte/ profesor de specialitate pentru a afla cum s-a integrat 

fostul elev în societate, ce greutăți a avut sau are din acest punct de vedere, comunicarea și după 

absolvire, transmiterea unui mesaj de încurajare că nu este posesorul unei diplome inutile sunt 

posibilități prin care se pot gândi obiective pentru activitatea cu elevii care continuă încă studiile și 

pentru seriile care vor veni. 

Sărăcia are efecte negative  și asupra unor cazuri de parteneriat cu familia. Este greu de crezut 

că cineva ar vrea să învețe, dar nu este lăsat să facă acest lucru. Și totuși sunt cazuri în care nevoile 

materiale duc la această traumă morală. Ce este de făcut? Iată o întrebare cu răspuns mereu amânat. 

Familia însă trebuie atrasă alături de alți colaboratori pentru un eficient parteneriat în privința 

comportamentului copiilor în școală și în societate. Nu putem ascunde faptul că tentațiile pe care le 

trăiesc elevii noștri dincolo de perimetrul școlii sunt mult mai puternice decât învățământul 

instituționalizat. Necontrolată și nedirijată, libertatea adusă de împrejurări favorabile poate deveni 

anarhie.  

Libertatea elevului trebuie guvernată prin binomul familie – școală în condițiile unor principii 

constructive, nu doar invocată. Democrația școlară înseamnă înlocuirea disciplinei prin constrângere 

cu disciplina conștientă, cea care asigură rolul de participant activ al elevului la propria educație. 

Eficient este să-i obișnuim să-i formăm pe elevi cu priceperea de a fi capabili să discearnă între bine 

și rău, să aleagă din jur numai comportamentele și reacțiile pozitive, în felul acesta să-și protejeze 

propria persoană, sănătatea lor și a celorlalți. Vindecarea de rău a societății trece și prin însănătoșirea 

școlii și a familiei, ca factori educativi. Dar, așa cum spuneam la început, nu sunt singurii 

răspunzători. Aici nu există exclusivitate. Asanarea de relele care pot apărea la fiecare pas este un 

obiectiv comun, nimeni nu poate fi ocolit în responsabilitatea sa. 

Convinși că educația trebuie să-și recupereze prestigiul, că transformarea elevilor în actori 

principali ai demersului educațional poate conduce la creșterea prestanței liceului nostru în 

comunitate am elaborat și valorificat proiecte  educaționale pe teme pe care le-am considerat 

prioritare, având grupuri țintă elevi și/ sau profesori, dar și persoane defavorizate.  Parteneriatele 

educaționale nu sunt acțiuni spontane, ele se pregătesc din timp, în funcție de specificul colectivelor( 

educație civică, educație în spiritul inițiativei economice, educație în spiritul drepturilor omului, 

educație ecologică, combaterea violenței etc). Ele presupun participarea conștientă și activă a tuturor 

celor implicați.  

Colaborarea cu alte instituții nu este deloc ușoară. În special agenții economici sunt mai reținuți, 

fiind preocupați mai ales de profitul obținut sau de organizarea procesului tehnologic. Cu tact, ei pot 

fi însă convinși că aceste parteneriate pot fi și în folosul lor, fiind posibile oferte de angajare în 

perspectivă. Un om de afaceri referindu-și la studenți spunea: ,, Dacă ai o legătură bună cu școala, 

poți angaja oameni mai ușor” (Ziarul financiar nr.4297/2015). Scopul principal al parteneriatelor este 

transformarea demersului didactic cu accent e implicarea elevilor, pe conștientizarea rolului lor în 

toate dimensiunile activității școlare şi sociale. 

Cum cu o floare nu se face primăvara, organizarea parteneriatelor trebuie să aibă caracter 

continuu, pentru a asigura creșterea motivației și a satisfacției. Acest principiu, al continuității, l-am 

aplicat și noi prin realizarea proiectului regional ,,Elevul – mic antreprenor” aflat deja la a V V a 

ediție și care a înregistrat la ediția a IV a  un număr de 157 de elevi participanți coordonați de cadre 

didactice din 14 județe ( Alba, Argeș, Bacău, Brașov, Botoșani, Buzău, Constanța, Cluj, Dâmbovița, 

Dolj, Galați, Suceava, Timiș, Vaslui) și municipiul București. Succesul acestui proiect ne-a 

determinat să mărim aria grupului țintă prin implicarea și a elevilor de gimnaziu și prin atragerea altor 

parteneri care să ne ajute în derularea acestui proiect. Acest proiect se realizează on line în această 

perioada. 
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ȘCOALA, FAMILIA, COMUNITATEA –        

PARTENERI ȘI  ÎN EDUCAȚIA ON LINE 

Prof. Oana Maria Rotariu    

Prof. Corina Daniela Rotariu   

Liceul ,,Regina Maria” Dorohoi – Botoșani 

Școala este parte a unui sistem social, cultural și economic. Dar nu poate de una singură să 

garanteze realizarea cerințelor instruirii și educării elevilor la nivelul superior așteptat. Ea nu poate fi 

considerată un panaceu pentru refacerea eventualelor dezechilibre care pot apărea în procesul 

instructiv-educativ. Dintotdeauna s-a pus problema colaborării școlii cu ceilalți factori educaționali 

(familia, comunitatea locală, agenți economici, biserica, organizații non-guvernamentale, mass-

media, etc.) pentru asigurarea reușitei. În limbajul pedagogic actual, această colaborare se traduce 

prin sintagma parteneriat educațional. Acest sistem educațional, care se desfășoară împreună cu actul 

educațional propriu-zis, pune însă un accent mai mare pe transformarea elevului în actor principal 

pentru propria instruire, prin conștientizarea rolului său şi, respectiv, prin stimularea implicării 

directe. 

Dincolo de cunoștințele însușite prin obiectele de învățământ prevăzute sub raport curricular 

specific tipului de școală, parteneriatele școlare urmăresc să ajute elevii să aibă succes în perioada 

școlarității, dar și mai târziu în viață, să se poată adapta la schimbările din societate, în contextul 

european actual. Într-o societate cu opțiuni individuale și sociale diferite, într-o lume a societăților și 

indivizilor în derută, cu sisteme etice aflate în criză, valoarea educației creste. Se înțelege că în 

asemenea condiții, instituțiile de învățământ au rol prioritar și sunt interesate de organizarea și 

funcționarea parteneriatelor. 

După părerea noastră, strategia colectivelor didactice trebuie fundamentată pe principiul 

asigurării șanselor egale. Trebuie creat impulsul curiozității, care să-l determine  pe elev să poată 

progresa în activitatea de învățare. El trebuie să știe că oricine poate progresa în activitatea de 

învățare, în raport cu propriile motivații, interese și capacității intelectuale. Așadar, elevul trebuie 

sprijinit în însușirea tehnicilor de învățare, a dezvoltării autocontrolului.  

Acceptăm ideea trecerii de la un învățământ pentru toți la un învățământ pentru fiecare. Avem 

obligația să facilităm dobândirea de competențe minime necesare unui loc de muncă. Învățarea la 

școală și acasă , activitatea continuă, evaluarea periodică a elevilor și stabilirea măsurilor de 

recuperare, încurajarea oricărei forme de progres școlar, perfecționarea permanentă a cadrelor 

didactice, asigurarea unui climat pozitiv de muncă sunt câteva trăsături care pot defini personalitatea 

unei școli și pot constitui obiective ale unor parteneriate educaționale. 

Orice reformă în învățământ a avut și va avea ca principală dimensiune limitarea eșecului 

școlar, a abandonului. Există riscul marginalizării neștiutorilor de carte și ei pot cădea mai ușor 

victime ale anturajelor dubioase și nocive. Comportamentul lor  social va umbri noțiunea de educație. 

Marginalizarea nu este o soluție. 

Școala are de înfruntat uneori și efectul unor fenomene sociale. Realitatea ne oferă o 

dezarticulare a relației dintre școală și viața activă sub forma lipsei de solicitare de către societate a 

cunoștințelor acumulate în școală negarantând integrarea în producție a absolvenților. Dacă vorbim 

de motivație, e ușor de înțeles că interesul manifestat pentru plecarea în străinătate este asigurarea 

unui câștig financiar. Din păcate școala nu produce locuri de munca, ea doar asigură pregătirea 
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necesară. Interesul manifestat de către diriginte/ profesor de specialitate pentru a afla cum s-a integrat 

fostul elev în societate, ce greutăți a avut sau are din acest punct de vedere, comunicarea și după 

absolvire, transmiterea unui mesaj de încurajare că nu este posesorul unei diplome inutile sunt 

posibilități prin care se pot gândi obiective pentru activitatea cu elevii care continuă încă studiile și 

pentru seriile care vor veni. 

Sărăcia are efecte negative  și asupra unor cazuri de parteneriat cu familia. Este greu de crezut 

că cineva ar vrea să învețe, dar nu este lăsat să facă acest lucru. Și totuși sunt cazuri în care nevoile 

materiale duc la această traumă morală. Ce este de făcut? Iată o întrebare cu răspuns mereu amânat. 

Familia însă trebuie atrasă alături de alți colaboratori pentru un eficient parteneriat în privința 

comportamentului copiilor în școală și în societate. Nu putem ascunde faptul că tentațiile pe care le 

trăiesc elevii noștri dincolo de perimetrul școlii sunt mult mai puternice decât învățământul 

instituționalizat. Necontrolată și nedirijată, libertatea adusă de împrejurări favorabile poate deveni 

anarhie. Libertatea elevului trebuie guvernată prin binomul familie – școală în condițiile unor 

principii constructive, nu doar invocată. Democrația școlară înseamnă înlocuirea disciplinei prin 

constrângere cu disciplina conștientă, cea care asigură rolul de participant activ al elevului la propria 

educație. Eficient este să-i obișnuim să-i formăm pe elevi cu priceperea de a fi capabili să discearnă 

între bine și rău, să aleagă din jur numai comportamentele și reacțiile pozitive, în felul acesta să-și 

protejeze propria persoană, sănătatea lor și a celorlalți. Vindecarea de rău a societății trece și prin 

însănătoșirea școlii și a familiei, ca factori educativi. Dar, așa cum spuneam la început, nu sunt 

singurii răspunzători. Aici nu există exclusivitate. Asanarea de relele care pot apărea la fiecare pas 

este un obiectiv comun, nimeni nu poate fi ocolit în responsabilitatea sa. 

Convinși că educația trebuie să-și recupereze prestigiul, că transformarea elevilor în actori 

principali ai demersului educațional poate conduce la creșterea prestanței liceului nostru în 

comunitate am elaborat și valorificat proiecte  educaționale pe teme pe care le-am considerat 

prioritare, având grupuri țintă elevi și/ sau profesori, dar și persoane defavorizate.  Parteneriatele 

educaționale nu sunt acțiuni spontane, ele se pregătesc din timp, în funcție de specificul colectivelor( 

educație civică, educație în spiritul inițiativei economice, educație în spiritul drepturilor omului, 

educație ecologică, combaterea violenței etc). Ele presupun participarea conștientă și activă a tuturor 

celor implicați. Colaborarea cu alte instituții nu este deloc ușoară. În special agenții economici sunt 

mai reținuți, fiind preocupați mai ales de profitul obținut sau de organizarea procesului tehnologic. 

Cu tact, ei pot fi însă convinși că aceste parteneriate pot fi și în folosul lor, fiind posibile oferte de 

angajare în perspectivă. Un om de afaceri referindu-și la studenți spunea: ,, Dacă ai o legătură bună 

cu școala, poți angaja oameni mai ușor” (Ziarul financiar nr.4297/2015). Scopul principal al 

parteneriatelor este transformarea demersului didactic cu accent e implicarea elevilor, pe 

conștientizarea rolului lor în toate dimensiunile activității școlare şi sociale. 

Cum cu o floare nu se face primăvara, organizarea parteneriatelor trebuie să aibă caracter 

continuu, pentru a asigura creșterea motivației și a satisfacției. Acest principiu, al continuității, l-am 

aplicat și noi prin realizarea proiectului regional ,,Elevul – mic antreprenor” aflat deja la a V V a 

ediție și care a înregistrat la ediția a IV a  un număr de 157 de elevi participanți coordonați de cadre 

didactice din 14 județe ( Alba, Argeș, Bacău, Brașov, Botoșani, Buzău, Constanța, Cluj, Dâmbovița, 

Dolj, Galați, Suceava, Timiș, Vaslui) și municipiul București. Succesul acestui proiect ne-a 

determinat să mărim aria grupului țintă prin implicarea și a elevilor de gimnaziu și prin atragerea altor 

parteneri care să ne ajute în derularea acestui proiect. Acest proiect se realizează on line în această 

perioada. 
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Argumentele și experiențele învățării online 

Rotaru Grațiana         

Școala Gimnazială Solonț, județul Bacău 

A învăța online reprezintă un concept nou pentru cei implicați în procesul de educație: elevi și 

profesori. Deși ideea de învățare activă prin intermediul internetului a fost deseori dezbătută și 

considerată ca o oportunitate pentru școala modernă. În realitate se observă faptul că există multe 

condiții restrictive: lipsa de logistică (calculatoare..., acces la internet, multiple aplicații care nu sunt 

ușor de înțeles etc.) 

Astfel, un prim argument favorabil pentru învățarea online vizează capacitatea copilului de a 

avea acces la educație în diferite situații „ca cea actuală = coronavirus” reprezentând un plus valoare 

față de lipsa totală de educație. 

Un al doilea argument favorabil învățământului online se referă la capacitatea de a utiliza 

resursele disponibile în spațiul virtual, cu condiția ca profesorul, dar și elevul, să dețină cunoștințe  de 

IT necesare accesării acestora. 

Un al treilea argument ar fi prin stabilirea unor termene precise, învățarea online poate 

reprezenta și un mod de a disciplina elevul cu termene clare pentru predarea unor documente, teme, 

proiecte. 

În concluzie, consider că învățarea online nu substituie școala tradițională, ci reprezintă un mod 

de susținere a elevului în situații excepționale. 

Experiențele trăite de elevi în școala online sunt multiple: 

➢ Au descoperit că se pot adapta mai repede.

➢ Că le e dor de școala normală, față în față.

➢ Au învățat să își aprecieze mai mult profesorii.

➢ Au descoperit puterea resurselor interactive online și a clipurilor video pe care le-ar utiliza

și în școala față în față. 

➢ Dacă ar fi profesori, ar aduce jocuri și exerciții practice prin care să facă învățarea mai

ușoară și mai relaxantă, și-ar implica toți colegii și chiar și-ar aduce la școală și părinții. S-ar axa mai 

mult pe relația cu elevii și nu s-ar îngrijora prea tare pentru ceea ce au pierdut, ci ar încerca să creeze 

ceva pentru care poate, nu au avut timpul necesar. 

➢ Au învățat să fie pozitivi și au câștigat încredere când au văzut că pot face progrese, chiar

urmărind lecțiile de pe telefon. 

➢ Au învățat să fie mai organizați și mai atenți ca să nu piardă informațiile.

Elevilor le-au plăcut libertatea, creativitatea, trezitul mai târziu dimineața, lecțiile mai scurte și 

predate cu ajutorul materialelor vizuale, prin jocuri și clipuri de pe YouTube. 

Ce le-au lipsit? Le-au lipsit colegii, curtea școlii, profesorii, glumele și interacțiunea directă cu 

ceilalți, freamătul din curtea școlii. 

Ce este școala online? „ Este un fel de școală mai amuzantă și mai creativă!” 
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MODALITATI DE UTILIZARE A METODOLOGIEI CLIL 

IN CADRUL PROIECTULUI ERASMUS PLUS 

„SOCIAL VALUES  STEM  FROM EUROPEAN HERITAGE” 

Prof. MARIA- CRISTINA ROTARU 

Liceul Teoretic “Tudor Arghezi”, Craiova 

Proiectul de parteneriat strategic “Social Values STEM from European Heritage”, 2019-1-

RO01-KA229-063117 este un proiect Erasmus Plus, implementat in colaborare cu alte cinci scoli din 

state member UE, de catre Liceul Teoretic “Tudor Arghezi” din Craiova, in calitate de coordinator. 

Perioada de implementare este 01.09.2019-31.08.2022. 

Şcolile implicate în proiect sunt: 

•Liceul Teoretic „Tudor Arghezi”, Craiova, Romania - coordonator

•Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Eötvös Loránd Szakgimnáziuma és

Szakközépiskolája, Budapesta, Ungaria 

• Istituto d’ Istruzione Superiore “G.Boccardi”, Termoli, Italia

•Colégio Casa Mãe, Paredes, Portugalia

•Zespół Szkół Ogólnokształcących 5 IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Mistrzostwa

Sportowego im. Marynarzy WOP, Gdansk, Polonia 

•Nezihe Derya Baltali Bilim ve Sanat Merkezi, Denizli, Turcia

Scopul proiectului este acela de a sprijini elevii scolilor implicate in proiect în dobândirea și

dezvoltarea unor competenţe de bază (STEM, EN, sociale, abilități interculturale și civice, TIC), să îi 

motiveze să protejeze şi să păstreze intact patrimoniul tangibil, comun, european. 

Proiectul nostru este structurat în trei module de formare, care au ca scop descoperirea 

importanţei disciplinelor STEM în crearea patrimoniului european tangibil, fiecare modul axându-se 

pe un subiect:  

Modulul 1 - Rolul matematicii în crearea componentelor patrimoniului tangibil. Impactul lor 

social și economic; 

Modulul 2- Tehnologia și ingineria, impactul social și economic în crearea componentelor 

patrimoniului tangibil; 

Modulul 3- Rolul ştiințelor în crearea componentelor patrimoniului tangibil, impactul lor social 

și economic. 

Pagina etwinning este https://live.etwinning.net/projects/project/198359. 

Toate materialele/rezultatele realizate/obţinute până la acest moment sunt încarcate pe 

twinspace-ul platformei etwinning şi sunt redactate în limba engleză. 

Fiecare modul se structurează în trei părti: o parte teoretică/ştiinţifică, o parte lingvistică (limba 

engleză) şi o parte aplicativă care include patru sarcini de lucru. Până la acest moment a fost parcurs 

integral primul modul şi este în lucru suportul ştiinţific şi lingvistic pentru modulul al doilea. 
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Suportul de curs aferent modulului I a fost publicat online în Sala de Lectură a Bibliotecii 

Digitale, Editura Sfântul Ierarh Nicolae, fiind disponibil gratuit pentru lectură şi descărcare în format 

PDF, la adresa: http://lectura.bibliotecadigitala.ro/?p=4411. 

În cele ce urmează prezentam, din perspectiva CLIL, o secventa din structura unei lectii 

integrate in programul de studiu propus elevilor prin acest proiect:  

Functions 

Activity 1.Warm up 

The students are encouraged to listen to this song and to sing it along. 

https://www.youtube.com/watch?v=sE4eq0cjLFk 

Activity 2. Watching comprehension 

The students are asked to watch the video and, while watching it, to fill in the gaps in the 

following text: 

https://www.youtube.com/watch?v=y5Z8X7Ur9vE 

In order to sketch the graph of a function it is extremely important that you memorize the 

following basic graphs. Later we’ll do some transformations with each of these. 

F of x equals x is a linear equation. Notice f of x is the same as y. 

F of x equals x squared is the graph of a parabola. Notice the range is only y greater than or 

equal zero. 

F of x equals x cubed is called the cubic equation. Turns out it’s an odd function, coincidentally 

the exponent is an odd number. 

F of x equals the square root of x. That’s the inverse function of x equals x squared. Notice if 

we’ve reflected the whole thing around the line, y equals x it would not be a function. Notice the 

domain is only x greater than or equal to zero and the range is greater than or equal to zero. 

F of x equals this absolute value of x. It looks like the letter V. Notice the range is only y 

greater than or equal to zero. 
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F of x equals 1 over x – the reciprocal equation. This is a hyperbola only in quadrants 1 and 3, 

there’s an asymptote, a vertical asymptote and a horizontal asymptote  

F of x equals the sin of x. The period is 2 pi, the range goes from negative one up to one. 

F of x equals the cosin of x. This is actually the same as the sin function except it’s out of 

phase, so it’s shifted over. Once again the period is 2 pi and the range goes from negative 1 to positive 

1. 

Bibliografie: 

***“Tangible Heritage. The Maths Behind its Creation.Social & Economic Impact”, 

handbook realizat în echipă multinaţională diponibil gratuit  la adresa: 

 http://lectura.bibliotecadigitala.ro/?p=4411 
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IMAGINEA VIRTUALĂ A GRĂDINIȚEI 

Ed. Prof. Dr. Rotter Mirela      

Liceul Teoretic „Petőfi Sándor” Săcueni – G. P. N. Săcueni 

În contextul social special în care ne aflăm datorită unui inamic invizibil, imaginea instituțiilor 

de învățământ este tot mai des asociată cu o platformă educațională, grup de Messenger sau 

Whatsapp, pagină de Facebook, deci cu virtualul, iar clădirile în sine, cu toate neajunsurile lor, au 

rămas în trecut pentru o perioadă neprecizată.  

O boală necunoscută, prin dezechilibrare, a reușit să reformeze învățământul mai repede și mai 

eficient decât specialiștii din domeniu, conducând la o globalizare a actului educațional. În perioada 

școlii online, toate instituțiile de învățământ din lume au avut la dispoziție aceleași instrumente de 

lucru, așadar posibilități de educație identice. Odată cu acceptarea noii realități, s-au deschis porțile 

virtuale spre viitorul multor domenii de activitate, inclusiv a învățământului. În istoria educației este 

nemaiîntâlnit faptul că, indiferent de zona geografică în care ne situăm, în momentul de față toți 

educabilii au parte de un sistem educațional similar, cu sesiuni sincrone și asincrone de învățare 

dirijată.  

Oamenii au înțeles oportunitatea oferită de școala virtuală și, nemaifiind legați geografic de un 

loc anume, familii în care unul dintre părinți lucrează în străinătate s-au reunit, nepoții de la oraș s-au 

relocat la bunici în sat, iar cei aflați în situații deosebite, s-au mutat provizoriu în locuri izolate sau 

stațiuni turistice, pentru perioade relativ lungi de timp ceea ce nu ar fi fost realizabil în nici o altă 

perioadă.  

Condeiul și călimara au fost substituite cu calculatorul și conexiunea la internet, școala cu o 

masă. Copiii s-au adaptat ușor, părinții cu mai mare dificultate. Până la reîntoarcerea la rutina de 

dinainte, copiii se revăd prin monitoare, interacționează și încearcă să folosească cât mai eficient 

posibilitățile oferite de tehnologie, deocamdată singurele accesibile. 

În cazul grădinițelor, unde preșcolarii nu sunt utilizatori independenți de tehnologie, e nevoie 

de mai mult sprijin din partea părinților în realizarea activităților didactice. Aceste întâlniri virtuale 

cu preșcolarii au avut impactul unui îndelungat program de școala altfel. Ei au învățat, ca în mod 

obișnuit, despre animale domestice chiar mai eficient decât la grădiniță, cu accent pe partea practică, 

prin ajutarea la hrănirea și îngrijirea lor, au aflat multe despre flori, studiindu-le și îngrijindu-le sub 

coordonarea educatoarei și a familiei, preșcolarii au schimbat informații între ei, au studiat 

anotimpurile, observând schimbările care au loc tocmai în curtea și grădina proprie. Părinții s-au 

dovedit a fi buni parteneri, comunicarea a fost eficientă, colaborarea impecabilă. Pe lângă toate aceste 

beneficii, s-a mai numărat unul neașteptat, și anume folosirea calculatorului în scop educațional. 

Copiii au rezolvat jocuri de masă online, fișe de lucru interactive, și au dobândit într-un timp limitat, 

cu sprijinul părinților, cunoștințe esențiale de operare pe calculator. 

Principalul neajuns al învățământului online o reprezintă distanțarea fizică a copiilor, cu toate 

că, în opinia mea personală, nici prezența fizică la grădiniță cu atâtea îngrădiri ale libertăților 

elementare în activitate și interzicerea contactului fizic (jocurile comune în pereche sau echipă, 

schimbarea jucăriilor, jocurile senzoriale, plimbările tematice, participarea la spectacole) nu vine în 

sprijinul unei dezvoltări emoționale echilibrate. Unica modalitate de dezvoltare emoțională a copiilor 

în momentul de față o reprezintă petrecerea unui timp de calitate cu părinții și cititul. Poveștile 
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transpun preșcolarul într-o lume minunată, dezvoltându-i spiritul de observație, imaginația, 

vocabularul, sensibilitatea, caracterul, omenia. Cărțile transpun nu doar cititorul, dar și ascultătorul 

într-un tărâm mirific dătător de speranță.  

Imaginea școlii a avut de câștigat în această perioadă: copiii au înțeles importanța prieteniilor, 

au ținut legătura cu colegii de grupă într-un mediu controlat, au revăzut unele materiale din grădiniță, 

au trecut prin activități educative inedite, unele dintre ele, în special experimentele (pictura pe zăpadă, 

tortul înghețat, studierea unui țurture), imposibil de realizat în sala de grupă; părinții au apreciat 

pozitiv activitățile propuse și au înțeles importanța unui program educațional zilnic în dezvoltarea 

corspunzătoare a copiilor.  

Grădinița, școala nu mai dăinuie în conștiența umană ca o simplă clădire populată de preșcolari, 

școlari și profesori, ci ca o platfomă, un grup virtual, o proprietate, o responsabilitate comună care 

sprijină demersul educațional, oferind exemple și soluții. 
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Școala online si promovarea imaginii pozitive a unității școlare 

Prof. psihopedagog Roxana Georgeta Creangă   

CSEI ”Constantin Pufan” Dr. Tr. Severin 

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. 

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. 

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 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. 

 La o imagine reală bună și o imagine externă bună există o situație de concordie între 

instituție și spațiul public. Când imaginea reală este proastă, dar se promovează o imagine externă 

bună, se produce manipularea opiniei publice. Dacă imaginea reală și imaginea externă sunt 

precare, atunci există un semn clar al unei crize pentru instituția respectivă. 

Școala a avut un rol decisiv în dezvoltarea societății moderne. Instituțiile școlare au 

îndeplinit roluri și funcții multiple într-o societate în care modernitatea este tendențială și nu 

structurală.  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 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. 

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 
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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. 

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). 

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. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

Rugină Ionela Cornelia, 

Școala Gimnazială Tulgheș 

„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) 

Activitățile extrașcolare sunt foarte importante pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. 

Studiile de specialitate susțin că acesta ajută elevii la formarea unei atitudini pozitive față de învățare, 

aceștia au performanțe școlare mai ridicate, li se formează abilități practice diversificate, dar și 

strategii adecvate de rezolvare de probleme. Pe lângă toate acestea, activitățile extrașcolare acționează 

și asupra stimei de sine, iar sentimentul de împlinire este mult mai ridicat. În contextul online aceste 

activități tind să piadă teren în detrimentul realelor beneficii pe care le au asupra dezvoltării 

personalității elevilor, asupra performanțelor școlare și a integrării sociale. 

Este cunoscut faptul că activitățile extrașcolare generează capital social și uman, constituie un 

mediu formator mai atractiv, în afara contextului instituțional. Participarea elevilor la astfel de 

activități îi ajută să se înțeleagă pe ei înșiși prin observarea și interpretarea propriului comportament 

în comparație cu al celorlalți. În ceea de privește imaginea școlii, acestea sunt aproape sinonime cu 

succesul instituției, deoacece prin participarea la asemenea activități se acordă un feedbeak în ccea 

ce privește sfera de interese a elevilor. Prin implicarea elevilor în acest tip de activități, aceștia se simt 

valorficați, iar faptul li se oferă șansa să facă dovada capacităților lor, mai ales în contextul actual, 

este o oportunitate din care școala câștigă.  

Am ales să prezint un exemplu de activitate extracurriculară menită să contribuie la promovarea 

imaginii școlii noastre ca o instituție de educație și cultură care răspunde în același timp nevoii de a 

promova valorile naționale, adevăratele valori morale, dar și curiozității elevilor prin folosirea 

mijloacelor moderne de realizare al activităților educative, de toate felurile, în mediul online. 

PROIECT EDUCAȚIONAL 

1 7 1 ANI 

ARGUMENT 

Sărbătorirea în fiecare an, la 15 ianuarie a nașterii celui 

mai mare poet al romanilor, Mihai Eminescu, numit pe bună 

dreptate „poetul nepereche”, poate constitui pentru noi un prilej 

de bucurie, cinstire și prețuire a valorilor material și spiritual 

lăsate nouă ca moștenire. 

Mihai Eminescu este geniul poporului roman, este  

„Luceafărul poeziei românești“, un poet remarcabil a cărui 

creație literară, noi, trebuie să o transmitem și generațiilor 

viitoare. Și cum altfel prin atragerea elevilor spre activități care 

să le trezească interesul pentru lectură, activități care să îi 
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determine să-și exprime propriile sentimente, gânduri prin intermediul creațiilor literare și plastice.

SCOPUL:  Cunoaşterea operei poetului Mihai Eminescu 

Dezvoltarea dragostei pentru literatura română clasică şi contemporană      

Îmbogățirea limbajului expresiv prin lecturarea unor creatii eminesciene  

        Stimularea creativitații și a expresivității prin desene /picturi,colaje, scris caligrafic 

OBIECTIVE: 

- Să cunoască semnificaţia zilei de 15 ianuarie;

- Să cunoască viaţa şi opera marelui poet român Mihai Eminescu;

- Să ştie să recite poezii din opera poetului;

- Să scrie caligrafic un text aparținând marelui poet;

- să realizeze desene/grafică inspirate de operele literare ale lui Eminescu;

- să folosească mijloacele moderne de activitate didactică ( mentimeter, jamboard, kahoot)

GRUPUL ŢINTĂ : elevii din învăţământul  gimnazial

LOCUL DE DESFĂŞURARE : online, plaforma Edus

PERIOADA DERULĂRII PROIECTULUI: 11.01.2O21-15.01.2021

INIȚIATOR DE  PROIECT: prof. Limba și limba română Rugină Ionela Cornelia

COLABORATOR DE PROIECT: prof. Educație plastică Vaideș-Negustor Roxana Nicoleta

Resurse: 

-umane:  echipa de proiect, elev, cadre didactic, părinți

-materiale: calculator,tabelete, telefon,  materiale auxiliare ,consumabile, CD/DVD,volume cu

poezii, coli de desen, creioane colorate, carioca,  acuarele, creione 

Disciplinele implicate: 

Comunicare în limba română 

Arte vizuale şi abilităţi practice 

Muzică - Dezvoltare personală 

Mediatizare: pagina de facebook a școlii; grupurile de messenger ale claselor 

EVALUAREA: 

Evaluarea se va realiza printr-o  expoziție virtuală cu lucrările realizate de elevi,inspirandu -se 

din poeziile lui MIHAI EMINESCU, un PPT interactiv cu privire la activitatea și viața lui Eminescu. 

Fiecare elev va primi diplomă de participare (online, pe platforma Edus). 

Este foarte important să cultivăm și să dezvoltăm sentimentele de dragoste şi preţuire 

pentru valorile naţionale. 
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Ţîru C. Maria, „Pedagogia activităţilor extracurriculare” – Suport de curs, Cluj-Napoca 2007 

Lazăr V., Cărăşel A., ,,Psihopedagogia activităţilor extracurriculare”, Ed. Arves, Craiova, 2007. 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 3, MARTIE, 2021

480



PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

Rus Adriana Ioana 

Liceul Tehnologic Gherla, Cluj 

”Singurul scop al educației este să transforme oglinzile în ferestre.” (Sydney Harris). 

Cuvântul educație derivă din substantivul ”education” care înseamnă creștere, hrănire cultivare. 

Educația are sarcina de a pregăti omul ca element activ al vieții sociale. Una din caracteristicile 

educației este aceea că ea pune accent pe oameni, urmărește dezvoltarea unor calități umane și 

explorarea orizonturilor, este orientată predominant spre pregătirea pentru viață, are în vedere, cu 

precădere, dezvoltarea unei stări sau a unei stucturi atinse, finalitatea în educație îmbină viziunea pe 

termen scurt cu cea pe termen lung. Activitatea educațională este dinamică și flexibilă în același timp, 

iar educația stimulează idealul ființei umane exprimat prin ”a fi și a deveni”.  

Instituția școlară a avut și are în continuare un loc important în spațiul public din orice societate. 

Educația este obligatorie dar nici o instituție publică 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 și prin spațiile de învățare disponibile. 

Climatul educațional, mediul în care își desfășoară elevul activitatea este foarte important în 

obținerea performanțelor școlare și implicit sociale. De aceea nu este deloc ușor pentru un părinte în 

a alege instituția școlară la care să își ducă copilul. Alegerea școlii se face în funcție de mai multe 

criterii dar unul dintre cele mai importante este acela al calității actului educativ – calitate care se 

vede în performanțele obținute de elevi la examenele de bacalaureat, capacitate, concursuri școlare, 

etc.   

Promovarea imaginii școlii este o sarcină comună atât a conducerii manageriale, a cadrelor 

didactice dar și a părinților și elevilor. În era tehnologiei, acum mai mult ca niciodată, fiind mai mult 

școală on-line, un rol foarte important îl are internetul așa că multe școli își promovează (sau ar trebui 

să promoveze) imaginea prin crearea unor site-uri web oficiale cu logo personalizat în care prezintă: 

structura școlii, echipa managerială, cadrele didactice care predau în școală precum și obiectivele 

educaționale, rezultatele obținute la diverse examene și concursuri. În multe școli există un consilier 

de imagine care se ocupă cu gestionarea acestor site-uri.  

O imagine bună a școlii este legată apoi de profesionalismul cadrelor didactice implicate în 

procesul instructiv educativ al elevilor. Fie că vorbim de învățământ primar, gimnazial sau liceal 

dăruirea cadrelor didactice, implicarea lor în educația elevilor se vede în rezultatele obținute atât în 

activitățile de la orele de curs cât și în activitățile extrașcolare (excursii, proiecte educative). Părinți 

caută și apreciază instituțiile de învățământ cu profesori implicați, asumați care caută să modeleze 

caractere și să ducă la obținerea de performanțe.  

Cadrele didactice la rândul lor apreciază o bună colaborare cu conducerea managerială, spiritul 

de echipă, colaborarea cu conducerea școlii cât și cu părinții, acel triunghi – părinte-elev-cadru 

didactic implicat în obținerea rezultatelor.  

Instituția școlară trebuie să aibă o anumită autoritate în spațiul public deși actualmente din cauza 

manipulării opiniei publice ea este foarte fragilă mai ales în contextul predării online. Instituția școlară 

trebuie să își prezinte clar obiectivele propuse la începutul fiecărui an școlar și mijloacele prin care 

dorește să le atingă. Existența unui plan de acțiune cu pași clari și conciși asigură atât cadrelor 

didactice cât și elevilor o siguranță, o transparență a procesului instructive - educativ.  
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Colaborarea este cheia reușitei într-o comunitate. Conducerea managerială trebuie să se asigure 

împreună cu consilierul de imagine că promovează o imagine reală, credibilă a școlii, o imagine pe 

care o pot susține prin obiectivele și proiectele propuse, desfășurate.  

Cadrele diactice trebuie să își asume un comportament decent, o colaborare reală, transparentă 

cu direcțiunea școlii, cu părinții elevilor. Problemele trebuie discutate frontal, asumate și acolo unde 

este cazul stabilirea unor măsuri de combatere sau prevenire pentru eventuale situații similare.  

La rândul lor părinții trebuie să intervină prompt la solicitările cadrelor didactice, să se implice 

activ în procesul instructiv – educativ, să susțină și să promoveze pozitiv imaginea școlii în societate, 

să vorbească cu respect și încredere despre instituția publică - școala.   

Din păcate de cele mai multe ori în mass media se promovează mai repede devierile 

comportamentale ale unor elevi sau profesori. Aici intervin campanile de publicitate care ar trebui 

desfășurate pentru a explica concret și realist unde se termină responsabilitatea școlii și unde intervine 

atribuția părintelui – cei ”7 ani de acasă”. Totul este pus în sarcina școlii și nicidecum a societății, 

care de cele mai multe ori are o influență mai relevantă asupra elevului decât școala. Instituțiile 

școlare nu pot controla ceea ce elevul face după ce acesta părăsește poarta școlii. 

În concluzie -  imaginea şcolii este diferită de cea a unui produs strict comercial. 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.  
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE ON LINE 

LA PREȘCOLARI 

Prof. înv. preșc., Ruscanu Alina   

Liceul „Mihail Sadoveanu” Borca (Grădinița Borca) 

Știm cu toții că perioada pandemiei a fost o perioadă grea pentru toți- copii, cadre didactice și 

părinți. Această perioadă ne-a impus să ne schimbăm modul de relaționare cu copiii, modul de 

transmitere de cunoștințe, modul de a ne adapta conținuturile la mediul on line.  

Societatea informatizată, ne-a impus de foarte multă vreme să utilizăm în activitatea didactică 

calculatorul. Dacă încercăm să descoperim avantajele folosirii calculatorului în activitatea de predare-

învățare-evaluare, constatăm că li se oferă copiilor posibilitatea de a  învăța prin descoperire.  

Modul de lucru on line a fost o provocare pentru toți, deoarece fiecare dintre noi a trebuit să 

învățăm să lucrăm pe diferite platforme, să utilizăm aplicații, să îi îndrumăm pe părinți și pe copii, 

dar mai ales pe părinți, fără de care preșcolarii nu se descurcă. 

Cred că, modul de lucru on line ne-a oferit posibilitatea de a-i învăța pe copii să învețe altfel, 

să colaboreze unii cu alții prin dialogul pe care l-am creat între ei, să se adapteze la noile cerințe create 

de situația actuală. De asemenea, multitudinea resurselor educaționale au fost de mare ajutor-

wordwall, livesworksheet, le-au oferit copiilor posibilitatea de a lucra direct de pe telefon, tabletă sau 

laptop, le-a oferit posibilitatea de a-și perfecționa abilitățile digitale într-un context educativ, util 

copilului. 

Important în activitatea on line cu preșcolarii a fost să punem accentul pe rutine, pe comunicare, 

pe o conectare a părinților cu grădinița și cu educatoarea, pe conectarea educatoarei cu copiii, pe 

conectarea copiilor cu ceilalți colegi. 

Referitor la rutinele pe care puneam mare accent în grădiniță, a trebuit să le transmitem indirect 

copiilor prin părinți, deoarece, acestea îi oferă copilului independență, autonomie. Informațiile 

transmise părinților despre aceste rutine, au avut în vedere transmiterea noțiunii de creare a 

independenței copilului. Astfel, părintele trebuie să îi ofere copilului posibilitatea să devină 

independent: să se îmbrace singur, să manânce singur, să își aranjeze hainele și să desfășoare alte 

activități specifice vârstei lui, independent de adult. 

Un alt aspect important este cel al comunicării, deoarece comunicarea îi oferă copilului 

confortul emoțional, atâta timp cât părintele, cadrul didactic este dispus să comunice și îi oferă 

posibilitatea copilului de a comunica on line cu educatoarea și ceilalți copii. Contactul cu colegii de 

grupă îi arată copilului că există și un alt mod de a comunica. 

Lecțiile oferite copilului preșcolar în mediul on line, trebuie să fie adaptate cerințelor nivelului 

lor de vârstă, astfel, conținuturile prezentate să conțină imagini viu colorate, care să permită o 

dezvoltare a limbajului, a vocabularului, deoarece copilul se exprimă raportându-se la ceea ce vede. 

Cu cât conținutul prezentat este mai atractiv, cu atât învățarea va fi mai ușoară.  

Să nu uităm totuși că, la nivel de învățământ preșcolar copilul învață jucându-se, de aceea toate 

informațiile trimise trebuie să fie pentru el un joc. Informațiile accelerate care le sunt oferite de 

calculator sunt transmise într-un ritm alert, ceea ce determină copiii să se adapteze la un ritm mai 
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alert de lucru, să găsească soluții rapide, să se adapteze la a percepe informațiile are circulă cu 

rapiditate.  

Nu trebuie să uităm că a lucra on line nu se poate compara cu a lucra fizic. Nu putem înlocui 

interacțiunea fizică cu copilul cu acea interacțiune din mediul on line. Nu putem să fim alături de 

copil și să simțim ceea ce simte copilul când întâmpină o dificultate, starea emoțională pe care o are 

într-un anumit moment, nu îl mai putem consilia, ajuta sau încuraja.  

Părerea mea este că mediul on line este benefic și util în desfășurarea unor activități, dar nu este 

un mediu prielnic, primitor, pentru a desfășura activitățile la nivelul de învățământ preșcolar.  

Chiar dacă multitudinea de site-uri ne invadează, acestea nu pot înlocui interacțiunea fizică, 

socializarea, implicarea emoțională și responsabilitatea în cadrul grupului, lucruri de care au nevoie 

copiii la această vârstă. Da, predarea on line este atractivă, dar nu neapărat benefică pentru dezvoltarea 

armonioasă a copilului. 
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Promovarea imaginii școlii prin activități educative on-line 

Rusnaciuc Carmen-Sanda 

Promovarea unei unități școlare reprezintă o prioritate pentru o bună colaborare între cei trei 

parteneri educaționali: școală-elevi-părinți. Școala nu poate funcționa bine fără sprijinul comunității. 

Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii pozitive a instituției școlare, prin publicarea 

tuturor reușitelor, pe site-ul și platforma școlii sau pe diverse rețele de socializare. 

Această perioadă este una dificilă, atât pentru noi, adulții, cât și pentru cei mici. Pandemia și, 

mai ales, izolarea, au asupra copiilor un impact emoțional, ei nu mai pot interacționa  și devin stresați, 

reacționează sub diverse forme (tristețe, frică, furie). Părinții sunt primii care trebuie să fie lângă 

copii, să îi sprijine din toate punctele de vedere și să le acorde mai multe clipe din timpul lor prețios. 

Pe de altă parte, cadrele didactice, pe lângă rolul de facilitator de cunoștințe, în această perioadă 

au și rolul de a le insufla copiilor încredere în forțele proprii, de a descoperi ce e mai bun în fiecare 

dintre aceștia și de a valoriza fiecare individ în parte. Este foarte important ca elevii să nu piardă 

contactul cu școala, cu colegii, să conștientizeze că izolarea nu este o vacanță. Cursurile continuă on-

line, activitățile extracurriculare, de asemenea, tocmai pentru a-i ține implicați pe copii.  

Școala în care activez, cu implicarea directă a comunității, a beneficiat de o dotare 

corespunzătoare pentru activitatea on-line. Noi, cadrele didactice, ne-am adaptat noului format, am 

învățat lucruri noi, am devenit cunoscători de platforme și instrumente digitale și am regândit lecțiile. 

Am continuat și cu activitățile extrașcolare, pentru a îmbina utilul cu plăcutul. Nu am mai plecat 

în excursie fizic, ci am vizitat virtual muzee, localități din țară și străinătate, am vizionat spectacole 

pentru copii, având oportunități diverse. Nu am uitat să imortalizăm momentele și să le valorificăm 

în comunitate. 

De asemenea, copiii au continuat să participe la concursuri școlare, pe diverse platforme 

(Amintiri din copilărie, Formidabilii) și proiecte educaționale on-line, cu desene, poezii și compuneri, 

adăugând acum și grafica pe calculator. Au obținut rezultate frumoase, cu care s-au mândrit (la nivel 

județean /național). 

Cei mici au învățat să lucreze în diferite aplicații și au pregătit materiale pentru orele susținute 

on-line, dar și pentru activitățile extracurriculare în care i-am implicat: 1 Decembrie-Ziua Națională 

a României, 15 ianuarie-Ziua Culturii, 24 ianuarie-Unirea Principatelor române, realizată de 

Alexandru Ioan Cuza. Copiii au realizat videoclipuri cu recitări de poezii sau interpretări de roluri și 

au prezentat informații cu ajutorul aplicațiilor (ChatterPIX, Animaker, Voki, PowerPoint).  

Am susținut chiar și o serbare on-line, pentru care am pregătit materiale surpriză (concursuri 

distractive, jocuri wordwall), tort aniversar (aplicația Ginzy). Elevii au venit și ei cu surprizele 

personale: desene, versuri, felicitări pentru doamna și colegi.  

Distracția a fost la superlativ, cu muzică adecvată (colinde, cântecele de iarnă) și mult timp 

petrecut împreună, la distanță și totuși aproape. Părinții ne-au fost alături, participând activ și 

sprijinindu-ne în toate demersurile noastre, bucuroși de ceea ce se întâmplă benefic cu copiii lor.  

Activitățile extracurriculare, desfășurate de clasa pe care o conduc, au fost valorizate prin 

expoziții virtuale, prezentări, filmulețe Animoto, postate pe grupul clasei, platforma școlii și pe 
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diferite site-uri de socializare, pentru a le face vizibile în comunitate, bineînțeles, cu acordul 

părinților.  

Toate acestea au dus la o frumoasă promovare a imaginii instituției, prin cunoașterea rodului 

muncii elevilor.  
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ȘCOALA DE ACASĂ – O ,,ALTFEL” DE ȘCOALĂ 

prof. înv. primar Rusu Florentina        

Liceul Teh. Ec. ,,N. Iorga” Pașcani, jud. Iași 

Situația de criză care a început 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. 

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. 

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. 

Cadrele didactice au fost nevoite să-și modifice stilul de predare-învățare, precum și cel de 

evaluare, să devină autodidacte, au trebuit să depună de multe ori eforturi ce îi depășeau, pentru a 

găsi soluțiile cele mai bune în așa fel încât să se păstreze contactul cu cât mai mulți elevi pentru 

asimilarea noțiunilor ce trebuiau învățate. Accentul s-a pus pe colaborare, dezvoltarea autonomiei și 

creativității, dar mai cu seamă pe responsabilitate și învățarea de luare a deciziilor. 

Stresul meu, al elevilor mei și al părinților lor era modalitatea de realizare a lecțiilor. În acel 

moment la nivelul școlii nu exista o platforma pe care să lucrăm. Împreună cu aceștia, am pornit 

asaltul pe grupul de facebook. Ce facem în continuare? Am stabilit să ne întâlnim pe zoom, platforma 

minune pentru noi, pentru că deja ne era dor unii de alții și faptul că ne puteam vedea toți era ceva 

wow. Aceasta a fost prima provocare: microfoane care nu rămâneau închise, sharuiri de table albe pe 

care toți desenau, întreruperi de internet și chiar de vecini care își mai reparau una alta prin casă, cu 

bormașina, toate ne-au făcut ca într-o săptămână să ne gândim dacă și cum vom continua. 

Zilele au continuat una după alta cu lecții pe zoom, explicații suplimentare la testele pe care le 

rezolvam împreună, sute de fotografii cu pozele testelor rezolvate, alte sute de fotografii cu testele 

corectate în paint ca să vadă exact ce trebuie să îmbunătățească și, de ce nu, să se simtă un pic ca la 

școală. 

Nimeni nu a întrebat cum pot fi făcute în condiții optime aceste cursuri, când este evident că 

până acum nici profesorii, nici elevii nu au fost pregătiți pentru așa ceva. Ca să nu mai vorbim despre 

faptul că unele cadre didactice nu sunt familiarizate cu tehnologia de ultimă generație. Există 

profesori care nu au un smartphone sau un laptop/ calculator personal sau acces nelimitat la internet. 
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În perioada 30 martie – 3 aprilie 2020, elevii  clasei a IV-a Step by Step de la Liceul Tehnologic 

Economic ,,N. Iorga" Paşcani au desfăşurat ,,Școala Altfel de acasă"- 2020 din cauza epidemiei de 

Coronavirus. 

Chiar dacă epidemia a suspendat cursurile elevilor, ne-a pus în situația de a găsi o cale prin care 

să realizăm activitățile propuse pentru această săptămână. Drept urmare am utilizat messengerul 

Facebook şi aplicaţia Zoom. Această aplicaţie online ne-a permis să ne exprimăm cu uşurinţă opiniile 

şi să desfăşurăm activităţi frumoase, interesante şi atractive. Am găsit multe idei ingenioase prin care 

am desfăşurat cursuri interesante. 

Deși Programul Național «Școala Altfel» este dedicat activităților extrașcolare, ni s-a părut 

important să păstrăm o continuitate și să menținem mediul educațional creat până acum prin lecții 

online, ținând permanent legătura cu elevii, încurajându-i și motivându-i să rămână acasă, dar să aibă 

un program zilnic de activități în familie. 

Le-am oferit astfel câteva alternative de petrecere a timpului liber și de relaționare cu cei de 

acasă, care să le dezvolte totodată anumite competențe și abilități, prin trăirea unor experiențe utile, 

practice, instructive, dar și atractive, nu oriunde, ci acasă, nu cu oricine, ci cu familia, nu singuri, ci 

sprijiniți de școală și de profesori. 

Activităţile s-au desfăşurat acasă alături de familie. Iată câteva din aceste activităţi: 

❖ Sandvişul misterios - concurs de creativitate;

❖ Cum se aranjează masa – concurs de îndemânare;

❖ Cum să am grijă de sănătatea dinţilor mei ? – experiment;

❖ Pietrele spun poveşti- picturi pe pietre;

❖ Suntem pricepuţi - Nasturii destoinici – coaserea nasturilor pe o pânză;

❖ Realizează un film de 3 minute în care să prezinţi o jucărie inventată de tine sau preferată;

❖ Inventează un traseu interesant, din ce vrei tu (perne, scoci, cutii, scaune), ai grijă să nu

strici ceva sau să nu te răneşti şi arată-ne cum îl parcurgi sau inventează nişte mişcări de dans şi 

învaţă-ne şi pe noi. 

„Pot spune cu mare bucurie că am reușit să desfășurăm, chiar și de la distanță, un program de 

activități diverse, cu avantajul susținerii familiei. Dovada o constituie sutele de fotografii, dar și 
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filmulețe, prin care elevii noștri, alături de părinți, ne-au împărtășit zilnic impresiile lor și rezultatul 

activităților propuse de noi. Mulțumim din suflet părinților, elevilor, pentru susținere și implicare! 

Prin colaborarea fructuoasă cu familia, am reușit să demonstrăm că, deși «Școala e Altfel 

acasă», limitele pot fi depășite prin legătura puternică, sufletească, școală-familie, liantul fiind iubirea 

pentru copiii noștri!” 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Botnariuc P., Cucoş C., Glava C., ŞCOALA ONLINE - Elemente pentru inovarea Educației,

Editura Universității din Bucureşti, Bucureşti, 2020;
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Importanța activităților educative   

realizate în on-line pentru promovarea imaginii școlii 

prof. Inga Rusu 

Colegiul Naţional “Avram Iancu” Ştei, judeţul Bihor 

Perioada şcolarizării e importantă pentru fiecare copil, deoarece reprezintă începutul viitorului 

și pentru ca aceasta să se producă prin maximum de eficienţă și să devină interesantă, există resurse 

digitale variate şi utile care se pot accesa pentru copii pe internet. Odată cu dezvoltarea tehnologiei, 

utilizarea instrumentelor digitale în diferite domenii ale vieții a devenit o practică frecventă, inclusiv 

în mediul educațional. Calculatorul e primul instrument universal pentru lucrul cu învăţabilii la toate 

tipurile de informații. Într-o măsură crescândă, inclusiv telefoanele mobile sunt utilizate în formarea 

competențelor elevilor și pentru dobândirea cunoștințelor. 

Necesitatea de adaptare a instituțiilor de învățământ la schimbările din societate se impune, mai 

ales dacă vorbim de activități formative ce îi pot dezvolta pe elevi. Copiii fiind fascinați de tehnologie 

sunt mult mai inspirați să înveţe de pe aceste mijloace moderne. Chiar dacă elevii sunt partea esenţială 

din grupul ţintă, direct înteresaţi de resursele învăţării şi de mijloacele folosite, aceste noi tehnologii 

sunt foarte folositoare atât cadrelor didactice, cât și părinților, părinții fiind, în principiu, primii 

interesați de educaţia lor. 

E necesar ca o şcoală să-și păstreze renumele de școală cu rezultate bune la examenele 

naționale, la concursurile școlare și extrașcolare, de școală în care cadrele didactice sunt interesate 

permanent de perfecționare, dar în vremuri pandemice aceasta s-a transformat într-o provocare de 

nedepăşit: teama de propria imagine, de reflectarea acesteia în ochii celorlalţi. Cu atât mai mult, 

imaginea unei instituţii a rămas în umbră câtă vreme toţi s-au preocupat de (re)descoperirea 

instrumentelor digitale adaptate învăţării. Dobândind experienţă digitală, am recăpătat şi încredere 

profesională în a o valorifica. 

Astfel, la 171 de ani de la naşterea Poetului nepereche, Mihai Eminescu, am pornit pe urmele 

lui spirituale în ţară şi ne-am identificat pe noi înşine de Ziua Culturii Naţionale, dar şi pe înaintaşii 

noştri, patroni spirituali ai instituţiilor de învăţământ care ne legitimează Cultura. 15 ianuarie. Vineri. 

2021.  

Am fost împreună on-line, pe Zoom, elevi, dascăli şi invitaţi de suflet de la câteva şcoli din ţară: 

Oradea, Ştei, Cluj, Bucureşti, Suceava. Ni s-au alăturat în cadrul activitătii inspectorul şcolar pentru 

educaţie permanentă şi activităţi extraşcolare, precum şi directorii instituţiilor de învăţământ 

implicate. Am elogiat personalitatea lui Mihai Eminescu, dar şi pe cea a partonului spiritual al şcolii, 

în cazul nostrum - Avram Iancu.  
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Elevii de la profilul uman de la C. N. “Avram Iancu” din Ştei au vorbit despre frumoasa 

prietenie dintre Mihai Eminescu şi Miron Pompiliu, prezentând Casa Memorială, Casa de Cultură, 

Şcoala Gimnazială din localitate – toate purtând numele “Miron Pompiliu”.  

De asemenea, elevii de la profilul real au lucrat în echipă ca să prezinte personalitatea lui Avram 

Iancu, revoluționar român pașoptist – patronul spiritual al instituţiei de care suntem mândri. A fost 

un prilej oportun pentru promovarea on-line a imaginii școlii.  

Cu interes am urmărit şi momentele celorlalte şcoli despre patronal spiritual: Ştefan cel 

Mare, Emil Racoviţă. Întru spirit şi cultură am împărtăşit momente speciale cu acest prilej. 
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Autor: Sabău Adela – Ioana      

Profesor educator: Centrul Școlar de Educație Incluzivă Orizont Oradea, 

Jud. Bihor 

„Nu zidurile fac o școală ci spiritul ce domnește într-însa” Ferdinand, rege al României 

În această perioadă unitatea de învățământ, dar și cadrele didactice au fost supuse unor cerințe 

tot mai complexe din partea societății, a unor transformări care au influențat viața copiilor pe care îi 

educă, dar și a comunității. Aceste cerințe fac din unitatea de învățământ un cadru viu în continuă 

schimbare.  

Internetul, telefonul, tehnologia în general erau acum ceva timp privite cu reticență de căte 

unele cadre didactice, considerate adesea un factor distructiv al învâțării clasice; ele  au devenit acum 

principalul mediu de realizare a activităților școlare, dar și un mediu infinit de promovare a imaginii. 

Școala în mdeiul online nu  înseamnă că profesorul intră o dată, de două ori pe platformă/online, 

dă o mulțime de sarcini și teme elevilor și apoi iese  și nu se mai implică. Școala online, presupune 

implicare și interacțiune atât cu elevii cât și cu părinții acestora. 

La nivelul învățământului special, cel din care fac parte, acest nou mod de realizare a  

activităților  a fost primit din partea părinților cu multă reticență, scepticism, uneori chiar și negație.  

A trebuit să înțelegem punctul de vedere al fiecărui părinte, să ne pliem după pnctul său de 

vedere, să luăm în considerare specificul tulburărilor fiecărui copil, și mai apoi să predăm ce aveam 

de predat. Cu pași mici dar siguri, am reușit să interacționăm, să captivăm fiecare copil în demersul 

didactic, iar în cele din urmă să obținem lecții interactive , iubite de copii și apreciate de părinți. 

Activitaea educativă din această perioadă s-a centrat foarte mult pe sarcini, pe ce avem de făcut; 

fiecare elev primind sarcini clare și concise, dar și materiale adaptate specificului nevoilor sale. 

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 profesor 

– 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 . 

Un mod de a promova școla din mediul online se referă la: accesul la tehnologie, la 

individualizarea invățării, la reducerea violenței, promovarea unui comportament pozitiv, la materiale 

și resurse diverse mult mai atractive decât cele clasice. 
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Pentru a  avea în ochii comunității un aspect pozitiv, acest mod de realizare a educației are 

nevoie de o muncă constantă din partea cadrelor didactice. O educție de calitate este rezultatul unui 

efort colectiv al: cadrelor didactice, al elevilor și nu în ultimul rând al părinților. În această perioadă 

cadrul didactic din învățământul special și nu numai, a avut nevoie de  implicarea și susținerea 

părinților pentru  realizarea activităților educative. 

Responsabilitatea promovării imaginii pozitive  a școlii desfășurate în mediul online, este în 

mâinile noastre, a  cadrelor didactice, deoarece această imagine pozitivă se crează foarte greu și o 

pierdem foarte repede. 

Învățarea există și în online, iar pentru școli, profesori, părinți și elevi înseamnă doar noi ferestre 

către educație, către o dezvoltare armonioasă. 

Bibliografie: 

- Ciprian Ceobanu -  Învățarea în mediul virtual, Ghid de utilizare a calcuratorului în educație,

Polirom 

- Petre Botnariuc, Constantin Cucoș, Cătălin Glava, Daniel Iancu, Marian Ilie, Olimpius Istrate,

Adrian Labăr, Ion- Ovidiu Pânișoară, Doru Ștefănescu, Simona Velea- Școala Online, Elemente 

pentru innovarea educației, Raport de cercetare ecaluativă, Editura Universității   din București, 2020. 
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PROMOVAREA IMAGINII GRĂDINIŢEI 

PRIN INTERMEDIUL PARTENERIATULUI CU FAMILIA 

Prof. Sabău Simona Zîna      

Grădiniţa P. N. Nr. 12 A Brașov 

Familia reprezintă factorul primordial în educarea unui copil şi educaţia începe din familie de 

aceea legătura dintre grădiniţă şi mediul familial va trebui să se întrepătrundă. Societatea în care trăim 

este într-o permanentă schimbare şi presupune că atât părinţii cât şi cadrele didactice să aibă în vedere 

mijloacele pe care le folosesc pentru a putea colabora cât mai eficient cu copiii, ei fiind foarte 

vulnerabili la această vârstă şi influenţele negative existând pretutindeni. 

Parteneriatul dintre grădiniţă şi familie va duce la o educaţie solidă a copilului iar prezenţa 

familiei în cadrul grădiniţei va fi liantul între copil şi mediul necunoscut iniţial. De asemenea, 

parteneriatulul presupune construirea unei relaţii pozitive între familie şi grădiniţă, o unificare de 

valori cu efect benefic asupra copiilor. 

Dacă familia va fi implicată de la început în programul educativ, ea va percepe corect 

importanța colaborării cu grădiniţa, beneficiile acestei colaborări, iar implicarea sa în activitatea 

grădiniţei va fi conştientă, interesantă şi reciproc avantajoasă. 

Scop: 

❖ Colaborarea dintre familie şi grădiniţă pentru o implicare cât mai activă a părinţilor în

procesul de formare a preşcolarilor; 

❖ Stimularea interesului părinţilor pentru activităţile desfăşurate în grădiniţă;

❖ Consolidarea sentimentului de solidaritate, responsabilitate şi socializare;

❖ Participarea activă a familiei, alături de cadrele didactice, în viaţa grădiniţei precum şi în

activităţile extracurriculare; 

❖ Dobândirea de către părinţi a unor abilităţi de relaţionare cu copiii;

❖ Stabilirea unor principii de bază ce trebuie respectate în formarea personalităţii copiilor,

precum şi procedee de corectare a unor devieri comportamentale. 

Obiective generale: 

❖ Formarea unor deprinderi şi bune practici de relaţionare şi comunicare între preşcolari,

părinţi şi cadre didactice; 

❖ Dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de problemele educative ale preşcolarilor, dar şi

eliminarea discriminărilor de orice natură; 

❖ Identificarea responsabilităţilor membrilor parteneriatului;

❖ Derularea unor activităţi specifice, pregătite pentru stabilirea unor procedee de colaborare

între membrii; 

❖ Cunoașterea individuală a copiilor pentru o mai bună colaborare grădiniță-copil, grădiniță-

familie. 
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Obiective specifice: 

❖ să-şi înţeleagă propriul copil urmărind acţiunile lor un timp îndelungat în anumite ipostaze;

❖ să descopere ce imagine de sine are fiecare copil;

❖ să se discute fiecare caz în  parte şi să se găsească soluţii de rezolvare a problemelor;

❖ să se sprijine părţile bune ale personalităţii pentru stimulare individuală;

❖ să se verifice experienţele personale aplicâdu-le în cazuri similare;

❖ să se întărească relaţiile cadru didactic-părinți acordându-şi încredere reciprocă;

❖ să existe concordanță între cerinţe;

❖ să colaboreze toți factorii educaţionali;

❖ să se studieze literatura de specialitate în vederea împărtășirii cunoştinţelor acumulate;

❖ să se analizeze conduita copiilor în situaţii diferite;

❖ să conştientizeze că la baza educaţiei stă dragostea care-i determină pe copii să asculte fără

nici o constrângere; 

❖ să ofere modele demne de urmat;

Resurse umane: 

❖ Coordonator: profesorul pentru învățământ preșcolar

❖ Membrii: părinții, bunicii copiilor de la grupă

❖ Invitați speciali: consilier școlar, psiholog, logoped, psihoterapeut, medic pediatru, preot

❖ Directorul unității de învățământ

Resurse materiale: 

Spaţiul de învăţământ din unitate, cărți de parenting, cărți de psihologie educațională, materiale 

xeroxate pe teme de lucru, materiale video pe diferite teme de interes, cărţi pentru copii cu diferite 

jocuri, reviste, lucrări realizate de copii, etc. 

Durata:  un an şcolar 

Loc de desfăşurare: Grădiniţă sau/și mediu online 

Modalităţi de realizare: 

• şedinţe cu părinţii;

• vizite, excursii, drumeţii;

• activităţi desfăşurate împreună cu părinţii;

• sărbătorirea zilei de naştere a copiilor;

• expoziţii cu lucrările copiilor;

• serbările realizate în diferite momente ale anului, șezători;

• vizite la domiciliul copiilor, etc.
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Rezultate aşteptate: 

❖ implicarea părinţilor în activităţile desfăşurate, susţinerea şi încurajarea copiilor;

❖ încurajarea copiilor în a se exprima liber şi a manifesta comportamente similare atât în

mediul familial, cât şi în cel social; 

❖ consolidarea relaţiilor dintre cadrul didactic şi părinţi.

Modalităţi de evaluare: 

❖ chestionare, expoziţii foto, expoziţii cu lucrările copiilor şi ale părinţilor, serbări, șezători.

Bibliografie: 

❖ Preda, V., Dumitrana, M.., Programa activităților instructiv-educative în grădinița de

copii, Editura V&I Integral, București, 2000; 

❖ Mihalascu, D., Curriculum, instruire, evaluare, Editura V&I Integral, București, 2010;

❖ Curriculum pentru învățământul preșcolar 3-6/7 ani, 2019.
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ROLUL TEHNOLOGIEI ÎN PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

Prof. SĂCELEANU FĂNICA 

LICEUL TEHNOLOGIC “ANGHEL SALIGNY” 

FETEȘTI/IALOMIȚA 

Pe măsură ce tehnologia se schimbă, și educația se transformă, putem observa că profesorii sunt 

din ce în ce mai deschiși la gadgeturi, iar elevii sunt maeștri în folosirea lor. 

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

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. 

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 este 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. 

Școlile din viitor nu vor mai avea de-a face nici cu problema absenteismului școlar, iar acest 

lucru va fi posibil atât mulțumită tehnologiilor noi, cât și unei schimbări de mentalitate. Pe de o parte, 

există deja platforme care le permit părinților să vadă în timp real situația școlară a copiilor, să 

comunice cu profesorii și să verifice dacă cei mici sunt prezenți la toate cursurile. Dar nu numai teama 

că pot fi văzuți de părinți îi va ține pe copii la școală. Tehnologiile din sălile de clasă ale viitorului, 

lecțiile interactive și metodele distractive de a-și petrece pauzele vor face școala mai atrăgătoare. 

Legat de schimbarea de mentalitate menționată mai sus, aceasta s-ar putea manifesta prin reducerea 

orelor clasice de cursuri și alternarea lor cu ateliere practice, dar și prin scurtarea programului școlar 
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sau renunțarea la conceptul de ”temă pentru acasă”. Cam acestea sunt tendințele în materie de 

învățământ în unele state, iar rezultatele bune înregistrate mulțumită acestor strategii ar putea asigura 

adoptarea lor. Copilul de astăzi are nevoie mai puțin de informație, cât de strategii de lucru și gândire. 

Înainte de a fi profesori de istorie, geografie sau matematică, va trebui să le arătăm cu ce contribuim 

la creșterea și rafinarea gândirii lor. Pedagogia gândirii vizibile – cu protocoale sau jocuri de gândire 

este una dintre cele mai eficiente în lume fiind aplicata in cadrul Proiectului Zero al Universitatii 

Harvard.Tehnologia trebuie integrată în învățare. 

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. Iosifescu Ș., Calitatea educaţiei: concept, principii, metodologii,Ed.Educația 2000+,2008.

2. „EDICT – Revista educației” (ISSN 1582 – 909X)

3.Voiculescu, F., Analiza resurse – nevoi si managementul strategic in invatamânt, Ed. Aramis,

2004 
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CUM AM REUSIT SA CREEZ ACTIVITATI ATRACTIVE 

IN SCOALA ONLINE 

Autor: Sacerdoteanu Gabriela Ecaterina 

G. P. P. Micul Print, Pitesti 

Luna martie a anului 2020 a venit ca un soc peste invatamantul romanesc, aducand un concept 

nou: invatamantul online. Nu ne asteptam, nici copii, nici profesori, nici parinti sa facem scoala alfel 

decat eram obisnuiti. Nu eram pregatiti din niciun punct de vedere, nici profesional, nici emotional 

sa facem trecerea aceasta brusca de la scoala in format fizic la cea in format online. Dar a trebuit sa 

ne adaptam, caci nu aveam de ales. 

Asa ca toti, profesori si chiar si parinti,ne-am mobilizat si am pornit in marea aventura. Cel ami 

mare hop a fost crearea conturilor pe platforma, deoarece aproape toti eram lipsiti de experienata. De 

mare ajutor a fost grupul grupei creat pe Whatsapp. Deși comunicacu copiii si cu parintii acestora 

prin transmiterea de mesaje si de material (asincron), nu parea sa fie indeajuns. 

Pentru ca totul era nou, am cautat apoi o solutie pentru postari. Infruntand cateva dificultati, am 

reusit sa creez grupe de copii pe Zoom. La inceput activitatile si materialele sugerate erau simple, 

fara prea multe imagini, deci putin atractive. Analizand feedback-ul primit, am inceput sa modific 

structura, dar si grafica materialelor. Acum activitatile pareau mai prietenoase, mai usor de urmarit, 

mai placute atat pentru copii, cat si pentru mine. 

Mai jos adaug un model din ultima saptamana a semestrului I, din anul scolar 2020 – 2021 

pentru activitatile sincron desfasurate intr-o zi in cadrul evaluarii sumative. 

TEMA ZILEI: IN REGATUL BATRANULUI AN 

Buna dimineata, harnici pititici! Sunteti pregatiti pentru noi aventuri? Batranului An ne-a invitat 

in regatul lui. Sunteti de accord sa-i facem o vizita? 

Si, pentru ca plecam la drum nu uitati s ava alegeti cu grija hainele potrivite vremii de afara. 

(deprinderea de a alege haine corespunzatoare anotimpurilor reci) 

Dragi copii, batranul An doreste sa va faca cunostinta cu doua dintre frumoasele sale fete, zane 

darnice care ne ofera darurile lor. 
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Copiii si-au reamintit cu ajutorul acestiu film, care sunt anotimpurile anului, dar si care sunt 

darurile celor doua fiice ale batranului An – TOAMNA si IARNA. 

In finalul activitatii, au avut ca sarcina sa recunoasca elemente specific celor doua anotimpuri, 

sa le coloreze corespunzator, apoi sa le decupeze, pentru a putea decora cu ele rochia fiecarei zane. 

La finalul oricarei activitati le reaminteam copiilor, dar si parintilor sa trimita fotografii pe 

grupul grupei cu ceea ce au lucrat pentru a putea primi aprecierile colegilor. Astfel, copiii au fost 

motivati sa lucreze, sa le impartaseasca si celorlalti experientele lor, fiind incantati si de aceasta 

metoda propusa. 

In concluzie, invatarea de la distanta presupune numeroase descoperiri, inventii, multa  

creativitate si, bineinteles, comunicare eficienta. Toate acestea vor contribui la promovarea unei 

culturi a increderii si a starii de bine  

Bibliografie: 

1. Pavel Cerbuscă: “Învățământul în mod online: eficacitate și eficiență”
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,,PROMOVAREA IMAGINII SCOLII” 

Școala online 

Săftoiu Elena 

Şcoala Gimnazială Vadu Paşii, judeţul Buzău 

Secţiunea învăţământ gimnazial 

Disciplina Educație tehnologică 

Se poate spune că activitatea didactică este un proces evolutiv. Treptat, tehnologia şi-a făcut 

loc în locuinţa fiecărui cetăţean, fie el român sau european, prin intermediul telefoanelor smartphone, 

tabletelor, calculatoarelor personale, platformelor educaţionale. Activităţile de predare-învăţare-

evaluare s-au mutat la elev sau la profesor acasă în sistem on-line. În acest context, pandemia virusului 

SARS COV-2 a generat noi provocări. 

Promovarea imaginii unităţilor 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 “clientilor”. 

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

prin spaţiile de învăţare disponibile. 

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. 

Cadrele didactice se recomandă prin: 

•GRAD ÎNALT DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

● PREGĂTIREA ELEVILOR ÎN VEDEREA REUŞITEI LA EXAMENELE

NAȚIONALE 

● PARTICIPĂ LA CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ

SCENARIU ACTIVITATE 

LOCAŢIA: ŞCOALA GIMNAZIALĂ STĂNCEŞTI, COM. VADU - PAŞII, JUD. BUZĂU 

DATA: 2 FEBRUARIE 2021 

INTERVAL ORAR: ORELE 9-10 
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SCOPUL ACTIVITĂŢII: ATRAGEREA PĂRINŢILOR ŞI ELEVILOR CLASELOR 

PREGĂTITOARE ŞI A ELEVILOR DIN SATELE ÎNCONJURĂTOARE ÎN VEDEREA 

ÎNSCRIERII LA ŞCOALA NOASTRĂ. 

GRUP ŢINTĂ: PĂRINŢII ŞI ELEVII GRĂDINIŢEI ŞI A ELEVILOR DIN ŞCOLILE 

ÎNVECINATE 

FACTORI IMPLICAŢI: CADRELE DIDACTICE DIN ŞCOALĂ, REPREZENTANŢI AI 

AUTORITĂŢILOR LOCALE, AGENŢI ECONOMICI DIN ZONĂ. 

ACTIVITĂŢI PROPUSE: - ORA 9,00- 10.00 

 FESTIVITATE DE DESCHIDERE REPREZENTATĂ PRIN ACCESAREA LINKULUI 

PRIMIT, accesarea platformei zoom 

VIZITAREA ONLINE DE CĂTRE PĂRINŢII ŞI COPII A LOCALULUI ŞCOLII, 

PREZENTAREA OFERTEI EDUCAŢIONALE A ŞCOLII PRIN PROIECTAREA PE 

ECRAN A POWER POINT-ULUI     - ORA 10,30:  

ACTIVITĂŢI RECREATIVE ŞI SPORTIVE REALIZATE ONLINE DE ELEVII SCOLII 

OBIECTIVE PROPUSE:  

- ATRAGEREA PĂRINŢILOR ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII COPIILOR ACESTORA LA

UNITATEA NOASTRĂ ŞCOLARĂ PRIN FAMILIARIZAREA CU OFERTA EDUCAŢIONALĂ 

A ŞCOLII ŞI PLIANTE DE PROMOVARE ONLINE 

- PROMOVAREA ŞCOLII NOASTRE CA UN FACTOR IMPORTANT ÎN

DEZVOLTAREA COMUNITĂŢII LOCALE 

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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L'image de l'école en ligne à travers des ateliers pédagogiques 

Prof. CRINA SALNICEAN 

Scoala Gimnaziala Ardusat 

Je considère que « l'école en ligne » est devenue un défi pour tous les enseignants impliqués 

dans le processus pédagogique-éducatif, car ils n'étaient pas préparés à ce type d'enseignement. 

Cependant, les enseignants se sont mobilisés, ont participé à des formations en ligne pour découvrir 

des plateformes pédagogiques, des méthodes de travail interactives adaptées aux nouvelles conditions 

imposées par la pandémie. 

Dans ce contexte, nous avons découvert des plateformes très intéressantes, telles que G-Suite 

for Education, edus.ro, quizziz, kidibot avec une multitude d'applications qui ont permis la création 

de matériels interactifs, de plans de cours, de tests d'évaluation, de fiches de travail, de jeux 

didactiques pour dynamiser l'activité frontale ou traditionnelle. 

Durant cette période, j'ai essayé d'insérer dans le cours de français, de petits ateliers créatifs, 

destinés à stimuler la collaboration entre élèves, à développer leur sens artistique et leur imagination 

en réalisant des tâches liées à certains sujets prévus dans le programme scolaire. 

Ainsi, nous avons combiné l'utile à l'agréable, et les étudiants étaient très intéressés par la 

création de thèmes de projets, tels quels: la magie des vacances de Noël (atelier de courts essais 

littéraires, poèmes, cartes de voeux, cartes postales, dessins, collages), l'activité dédiée à la journée 

des professeurs de langue française «Merci, mon prof!», ou des projets intitulés «Mon école», 

«Mon meilleur ami », « Ma famille ». 

Toutes les activités ont été évaluées, et comme feedback, j’ai utilisé l'application jamboard où 

les étudiants ont exprimé leurs impressions sur les activités réalisées au semestre I. Pendant les cours 

de français, j’ai utilisé le jeu de rôle, l'application zoom qui m’a donné l'opportunité de travailler en 

groupe, les formulaires google permettent de créer des tests d'évaluation sous forme de quiz. 

Même si l'enseignement est parfois difficile en raison d'interruptions de signal, dans 

l'environnement en ligne, l'enseignant a de multiples possibilités pour activer ses élèves en 

téléchargeant depuis youtube des vidéos animées, des chansons, des jeux, des histoires audio 

destinées à attirer l'attention et à créer une atmosphère relaxante et agréable. 

En conclusion, les activités pédagogiques interactives de l'école en ligne sont en mesure de 

promouvoir l'image d'une école qui offre une éducation de bonne qualité. 
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Promovarea imaginii școlii 

Liceul Tehnologic Ruscova

Profesor învățământ primar, Sambor Anca 

,,Încearcă să fii un om de valoare și nu neapărat un om de succes.’’ - Albert Einstein 

Promovarea imaginii școlii noastre reprezintă o prioritate, pentru o bună colaborare între cei 

trei parteneri educaționali școală - elevi - părinți. 

În zilele noastre, unitatea de învățământ este pregătită să facă față unor cerințe tot mai complexe 

din partea societății contemporane și a provocărilor din ce în ce mai solicitante?  

Cerințele actuale fac din unitatea de învățământ un cadru în continuă schimbare. Internetul, care 

era privit ca o alternativă, a devenit mijlocul principal de comunicare între profesori - elevi - părinți. 

Deschiderea spre nou se realizează datorită cadrelor didactice pregătite care intervin în favoarea 

acestei dezvoltări continue a școlii, ceea ce presupune o adaptare din mers, nu tocmai ușoară.  

,,Învățat e omul care nu termină niciodată de învățat.’’ - Lucian Blaga 

Motivarea elevilor printr-o educație individualizată, adaptată la particularitățile elevului, 

folosirea mijloacelor tehnologice în strategii de predare, învățarea  centrată pe elev, vor crea  o 

imagine pozitivă  asupra școlii. 

Imaginea școlii este constituită din istoria organizației școlare, calitatea ofertei educative, 

performanțele sale și stabilitatea instituțională, prestigiul câștigat în comunitate. 

Echipa de conducere a școlii noastre are o preocupare constantă pentru elaborarea și 

actualizarea unui plan de marketing care să evidențieze rolul școlii în dezvoltarea academică, socială, 

emoțională, estetică și fizică a elevilor. 

Factorul principal în crearea imaginii școlii îl reprezintă calitatea procesului instructiv și 

educația, asociată cu calitatea cadrelor didactice. 

,,Profesorii buni educă pentru profesie, profesorii excelenți educă pentru viață.’’ -Augusto 

Cury 

Unitatea de învățământ la care îmi desfășor activitatea s-a a daptat cu succes noilor metode de 

învățământ online, considerând că este important să se pregătească pentru școala viitorului - şcoala 

online.  

Activitatea de predare în școala noastră a continuat și după ce cursurile față în față au fost 

întrerupte în martie. Am predat în continuare online pentru că fiecare profesor a fost responsabil și a 

luat în serios această muncă.  

Copiii au venit la această întâlnire online și au împărtășit profesorilor cunoștințele din domeniul 

IT, și astfel s-a creat o apropiere și o empatie între profesor și elev. Profesorii au realizat, că modul 
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în care se îmbinau metodele tradiționale cu predatul online a început să se contureze, astfel copiii și 

profesorii au participat la un proces de învățare reciproc.  

,,Într-o școală adevărată nu se știe cine dă și cine primește.’’ - Constantin Noica 

Profesorii trebuie să descopere 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 personalitatea fiecărui copil.   

Fiecare profesor trebuie să știe că acești copii sunt diferiți și să ia în considerare acest aspect. 

Trebuie să creadă că activitatea online-ul este un mijloc, nu un scop în sine, încercând să fie creativi 

și mai ales flexibili cu programul și cu nevoile copiilor.  

Predarea online înseamnă interacțiune, mișcare, schimb de activități, joacă, învățarea să fie 

regândită. În activitatea pe care am realizat-o un rol important l-au avut părinții, care au fost un real 

sprijin.  Experimentele pe care le traversează sistemul de educație românesc în timpul acestei crize ar 

trebui să ne ajute să construim un sistem hibrid: online și offline.  

Pentru a implementa un astfel de sistem de predare online si de adaptare la meseriile viitorului 

este nevoie de resurse materiale. 

,,Școala să nu fie nimic altceva, decât ateliere pline de activitate. Numai astfel vor putea să probeze 

toți, în propria lor practică, adevărul că: învățând pe alții ne învățăm pe noi înșine.’’ 

- John Amos Comenius
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Importanța activităților educative online pentru copiii cu CES 

Sándor Réka – Eszter, prof. primar 

Școala Gimnazială ”Kós Károly” Gheorgheni 

Ceea ce se deosebește pe toți elevii cu dificultăți de învățare este caracterul unic al deficienței . 

Acești elevi dacă sunt incadrate în clase normale au de multe ori eșecuri școlare mai ales în timpul 

activităților cu predare online și nu numai. Acești elevi nu pot prelucra anumite tipuri de 

informații,ceea ce determină anumite dificultăți (socializare dificilă, hiperactivitate, lipsa atenției, 

adaptare dificilă la schimbări). 

Studiile făcute în acest domeniu relevă că dificultățile de învățare se pot împărți în trei 

categorii:cele de percepție vizual-spațială, de limbaj și de atenție. 

Ideal ar fi ca elevii să învețe în clasă sub supravegherea unui profesor sensibil la cerințele lor,dar 

în situația creată de predarea online, toată lumea este nevoită să asimileze stilul de predare-învățare 

în această atmosferă.  

Profesorul are libertatea de a crea materialele folosite în timpul orelor cunoscând capacitățiele 

copiilor cu cerințele educative speciale din clasă. Important este ca să planificăm activitățile online 

prin următoarele perspective: 

• stil de învățare vizuală

• o predare pe un stil de învățare chinestezic *implicarea elevului prin diferite metode*

• înțelegerea procesului de învățare, prin care să ajungă de la un punct, la finalul etapei

Un alt aspect important este cererea ajutorului de la părinți, pentru că educația continuă și acasă. 

Eu ca profesor primar am folosit și folosesc multe prezentări interactive și vizuale, ca să atrag atenția 

acestor copii și ca să aibă mai mult succes în învățare.  

În cadrul orelor folosesc Powerpoint, Wordwall, tabla virtuală Jamboard, Google slide, Sutori, 

Genially. De exemplu pentru dezvoltarea inteligenței emoționale am creat slideuri simple, care au 

avut succes la introducerea orei. 

Pe siteul Wordwall putem crea materiale diferite pe care putem să le folosim la toate orele cu 

diferite scopuri stabilite de noi profesori. 

De exemplu am creat roata norocului pentru alcătuirea propozițiilor, învățarea și exersarea 

cuvintelor aflate în lecția actuală. În acest fel reponsabilitatea de a învăța are rol de joacă și nu 

seamănă cu cererea profesorului.  
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Roata decide, nu profesorul și totuși scopul este la fel. 

Utilizarea calculatorului are și munte beneficii în acivitatea cu copiii, care au cerințe edicative 

speciale. Ca exemplu prin corectarea ortografică automată le ajută pe elevi în acest domeniu, 

repetarea exercițiilor, individualizarea temelor și a ritmului de învățare, interacțiunea cu elevul, 

uniformitatea modului de evaluare, prezentare, aplicare și nu în ultimul rând o nouă motivație.  
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Vizibilitate prin proiecte educative extracurriculare 

Șandor Veronica 

În fiecare unitate școlară se urmează un curriculum unitar iar prin acel curriculum unitar se 

înțelege rutina cursurilor care la rândul ei are ca finalitate o examinare publică observabilă în cazul 

nostru prin teste naționale.  

E important să conștientizăm însă faptul că școlile se diferențiază între ele prin experiențele pe 

care le facilitează elevilor. Pe termen lung, tratarea elevilor ca parteneri egali în diferite proiecte va 

aduce atât vizibilitate școlii și comunității dar și responsabilitate, capacități noi, atașament față de 

școală și comunitate și o mai mare vizibilitate a școlii în comunitate. Proiectele educaționale 

extracurriculare reprezintă o oportunitate pentru a crește vizibilitatea școlii.  

Pentru ca vizibilitatea școlii să crească este necesară crearea unui mecanism de informare a 

elevilor și a comunității cu privire la activitățile elevilor, dezvoltarea capacității de prelucrare a 

informației, de exprimare scrisă și exprimare a opiniilor și în mod deosebit dezvoltarea capacității de 

muncă în echipă, a spiritului de inițiativă și a capacității de rezolvare a problemelor.  

Unul dintre proiectele care a asigurat vizibilitate școlii noastre a fost proictul „De-a arhitectura 

în școala din Gornești”,  proiect de modernizare a curții școlii,  ce a  reprezentat un efort comun de 

voință și învățare, un proiect în care calificativele au fost lăsate în plan secund, punând accent pe 

clasa ca și comunitate de practică în care ai curaj să încerci, să eșuezi și să ajustezi. Frumusețea acestui 

proiect a constat în legarea informației noi de ceva de care elevii sunt legați emoțional, spațiul verde 

al școlii gorneștene, o foarte frumoasă școală din mediul rural. Având această miză emoțională 

(reamenajarea unui spațiu ce aparține școlii) elevii au învățat treptat cum să facă acest lucru. Împreună 

cu arhitectul voluntar am livrat informații bazându-ne pe ceea ce ei au studiat deja (la clasă) și pe 

ceea ce ei iubesc (curtea școlii, pauzele).  

Încă de la început, copiii și-au dorit un loc în curtea scolii care să îndeplinească mai multe 

roluri: în primul rând să fie un loc unde pot sta și socializa mai mulți copii, locurile de stat din curtea 

școlii fiind foarte puține. Elevii și-au dorit ca acest spațiu să poată fi transformat și într-o clasă în aer 

liber. După multe schițe, discuții și machete, a luat naștere „Spațiul vesel”, un loc foarte colorat din 

curtea școlii care răspunde nevoilor copiilor.  

Acest proiect a fost pentru comunitatea școlară gorneșteană un proiect de suflet care a arătat 

încă o dată faptul că școlile din mediul rural sunt asemeni unor familii, că membrii comunității 

apreciază fiecare gest ce vine în sprijinul educației, oamenii se implică, contribuie cu tot ceea ce pot. 

Ne-am bucurat enorm să știm că membrii comunității participă activ la acest proiect deoarece fiecare 

pas al acestuia era vizibil, era cunoscut de membrii comunității atât prin articole cât și prin revista 

școlii, site-ul școlii și postările elevilor de pe site-urile de specialitate. 

În toată această perioadă de lucru, creativitatea, răbdarea și perseverența ne-au fost puse la 

încercare. Am realizat activități în ideea cultivării în primul rând a calmului și siguranței, 

prezentându-le tuturor un deznodământ pozitiv al proiectului.   

Membrii comunității au urmărit fiecare pas al proiectului și au avut încredere în munca comună 

a elevilor și au dovedit la rândul lor deschidere și acceptare, iar pentru asta le mulțumim. Elevii au 

conștientizat cooperarea ca avantaj. Au realizat echipe cu profesorii, au învățat să adreseze propriile 

întrebări și să caute oameni resursă. 
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Vizibilitatea proiectelor realizate în școală asigură aprecierea comunității și sprijinul acesteia. 

Implicarea elevilor inclusiv în activitățile de asigurare a vizibilității proiectelor sprijină creșterea 

stimei de sine și motivează participarea  lor în alte proiecte.  
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 119, LA CEAS ANIVERSAR 

Profesor Adriana Sandu      

Şcoala Gimnazială Nr. 119, sector 4, Bucureşti 

De 40 de ani, Școala Gimnazială Nr. 119 din capitală are bucuria de a-și sărbători existența în 

peisajul învățământului românesc, prilej de trăiri intense, bucurii și bilanț în amintirea unui trecut în 

care s-au zămislit idei, rezultate, s-au sudat sentimente, a unui prezent continuu și plin de viață și cu 

speranța unui viitor din care să nu lipsească profesionalismul, seriozitatea și implicarea. Octavian 

Paler spunea că „orice evocare devine în mod fatal o istorie şoptită a momentului în care amintirea 

începe să vorbească”.  

De-a lungul timpului, mulți dascăli și-au arătat talentul și priceperea, înțelepciunea, voința și 

pasiunea, modelând sufletele copiilor care le-au urmat sfatul încrezători în viitor. Elevii au dobândit 

nu numai cunoștințe, ci și o educație solidă, fiind pregătiți să înfrunte cu entuziasm viața plină de 

neprevăzut. 

În fiecare an, în preajma zilei de 1 Decembrie, îmbrăcăm cu emoție firească haina de sărbătoare 

și trăim într-un mod specific evenimentul aniversar pentru școala noastră. Totul se desfășoară aparte, 

fiind consemnate crâmpeie din activitatea celor care au petrecut o parte a vieții lor în acest lăcaș de 

cultură, elevi și profesori deopotrivă.  

Și astăzi, ca și odinioară, ne mândrim cu elevii noștri, care an de an câștigă premii la olimpiade 

și concursuri școlare sau intră la licee de prestigiu din București, ducând mai departe renumele 

câștigat de școala noastră în ani de muncă statornică și serioasă. 

Activități pornite din suflet pentru suflet pun la loc de cinste talentul elevilor, concretizându-se 

în ample activități cultural-artistice și sportive: sesiuni de dezbateri pe teme de mare actualitate, prilej 

de expuneri și cuvântări elaborate, vernisajul unor expoziții de desene, obiecte populare, proiecte și 

portofolii, concursuri, competiții diverse, cântece, dansuri și recitaluri de poezie și muzică, piese de 

teatru puse în scenă cu mare măiestrie de cadre didactice devotate și elevi sârguincioși care atarg 

atenția publicului de toate vârstele.  

Totodată, expozițiile de carte, pictură, fotografii și imagini facilitează apropierea de universul 

mirific al creaţiei, iar coridoarele și curtea școlii sunt înfrumusețate de proiectele și realizările la care 

am fost părtași de-a lungul anilor și de care ne bucurăm cu toții.  

Încrustarea pe răbojul vremii a celui de-al 40-lea an de existență a școlii noastre oferă plăcutul 

prilej, pentru absolvenții acestei școli și pentru zeci de profesori, din trecut și de azi, să-și îndrepte 

gândurile spre școala care le-a luminat calea vieții, le-a oferit posibilitatea de a deveni oameni de 

caracter, prețuiți și respectați la locurile lor de muncă și în viața socială.  

Retrăind cele mai plăcute crâmpeie din viața de elev sau de profesor, mai tineri sau mai 

vârstnici, ne simțim fericiți că am ajuns să sărbătorim acest eveniment și să ne bucurăm de progresele 

și realizările școlii în care am învățat din bănci sau am predat la catedră.  

 Pentru toți cei care muncesc cu dăruire în această elegantă și minunată școală, elevi, personal 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, pentru partenerii noștri educaționali, Școala Gimnazială 

Nr.119 din București este școala unde valorile morale au la bază respectul, acceptarea și încrederea. 

Școala Gimnazială Nr. 119 este locul unde munca e convertită în educație, unde rezultatele sunt 

cele care dau măsura noastră, a faptelor noastre și în care implicarea în diverse parteneriate, programe 

și proiecte aduce rezultate remarcabile în unitate și clădește zi de zi. 

Îi doresc școlii noastre un ,,mâine” prietenos, clădit cu temeinicie pe un ,,astăzi” plin de 

învățătură, seriozitate și profesionalism, în care viitorul să reflecte elanul creator, reușita și succesul! 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REALIZATE ÎN ONLINE 

PENTRU PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

Prof. înv. primar Sandu Cornelia 

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 

elevii și-au folosit propriile telefoane, tablete sau laptopuri, sau pe cele ale părinților, pentru a putea 

urma lecțiile online. 

Deoarece performanța în învățare este determinată în mare parte de strategii de instruire și 

demersuri didactice bine conturate, cadrele didactice caută să se adapteze mediului școlar modern. 

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. 

Sunt învățătoare la 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. 

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.  

Crearea conturilor pe platformă a fost un mare hop pentru cei cu mai puțină experiență, dar ne-

am descurcat cu ajutorul grupurilor clasei. Deși puteam vedea ce anume a rezolvat fiecare elev și cât 

de bine s-a descurcat la fiecare exercițiu, nu părea să fie îndejuns pentru a comunica toate 

conținuturile. Apoi am căutat o soluție pentru postări – pentru că era totul nou, multe întrebări 

redundante umbreau mesajul principal. Așa că am creat clase de elevi pe Google Classroom (nu fără 

multe obstacole). 

Am utlizat metoda 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. 

La finalul oricărei lecții le aminteam să trimită ce au lucrat pentru a primi feedback pe Google 

Classroom și a ști ce să revadă din lecție și unde să mai lucreze. De asemenea, orice lecție explicată 

în scris a fost urmată de o lecție pe Zoom, explicații și aplicații suplimentare. 

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.  
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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. 

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. 
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Importanţa activităţilor instructiv-educative desfăşurate în on-line 

pentru promovarea imaginii şcolii 

Profesor învăţământ primar: Sandu Roxana,    

Şcoala Gimnazială Aghireşu-Fabrici, Structura Aghireşu, Jud. Cluj 

Promovarea imaginii şcolii a fost un subiect de interes încă dinaintea trecerii activităţilor în 

mediul on-line, dar acum totul pare să ia o uşoară turnură spre mediul tehnologiei. Pentru a aprofunda 

subiectul, o să vorbesc puţin despre educaţie, iar în sprijinul acestui lucru amintesc vorbele lui Ioan 

Slavici: „Menirea firească a şcolii nu e să dea învăţătura, ci să deştepte cultivând destoinicirile 

intelectuale în inima copilului, trebuinţa de a învăţa toată viaţa.” Acest citat face referire la ceea ce ar 

trebui să însemne educaţia şcolară, la învăţarea continuă care reprezintă progresul (ceea ce ne 

interesează ca societate, dar şi ca indivizi).  

Ȋnvăţarea trebuie să producă o modificare atât în comportament, cât şi în cunoaştere (modificări 

de durată orientate într-o direcţie determinată), acestea două completându-se. Astfel spus, educaţia 

este motorul societăţii, motor care ne poate face să stagnăm, ne poate face să progresăm, iar totul 

depinde de cum este alimentat. Aici intervin factorii care pot alimenta potrivit (sau nu) motorul de 

care avem nevoie, precum:  instituţiile de învăţământ, cadrele didactice, relaţiile cu celelalte instituţii 

colaboratoare etc. Cert este faptul că pentru a avea un real progres în societate, educaţia trebuie pusă 

pe primul loc, atât prin pregătirea cadrelor didactice, cât şi prin atribuirea resurselor necesare pentru 

a pregăti schimbarea, evoluţia.  

Referitor la evoluţie, odată cu apariţia virusului în lume, observăm o modificare majoră a 

desfăşurării activităţilor instructiv-educative. Instituţiile şcolare, cadrele didactice au fost nevoite să 

se reinventeze, să găsească soluţii într-un timp scurt pentru ca educaţia să nu aibă de suferit şi să îşi 

continue drumul. Lucrul acesta a reuşit: observăm o cu totul altă structură, o altă înfăţişare pe care o 

iau activităţile, iar asta  datorită implicării tehnologiei. Chiar dacă nu avem mediul perfect creat pentru 

predare-învăţare-evaluare şi minusurile se văd cu ochiul liber, important este că am descoperit şi o 

altă variantă de a realiza lucrurile, am găsit un ajutor în tehnologie, un ajutor pe care înainte poate că 

nu l-am fi văzut şi nu am fi ştiut cum să îl integrăm. 

După cum spuneam, fiecare instituţie şcolară, fiecare cadru-didactic a trebuit să se reinventeze, 

atât în ceea ce priveşte modalitatea de susţinere a orelor, găsirea resurselor adecvate pentru elevii săi, 

dar şi din punctul de vedere al promovării imaginii. Ȋn promovarea imaginii şcolii un obiectiv general 

este acela de a contura o imagine pozitivă a insituţiei, dar şi a sistemului de învăţământ în general, 

dacă vrem să privim mai departe. Pentru această promovare a imaginii şcolii, atât conducerea şcolii, 

cât şi cadrele didactice trebuie să se gândească la un plan de marketing prin care să afişeze care este 

rolul şcolii în viaţa elevului (dezvoltare socială, emoţională, academică, fizică ş.a.m.d.) şi care să 

poată fi completat cu date concrete: numărul de absolvenţi, performanţele obţinute la concursuri (în 

ceea ce priveşte elevii, dar şi profesorii).  

Pe lângă lucrurile acestea ar fi indicate şi: crearea unei pagini a şcolii pe care viitori elevi sau 

părinţi ai acestora să o poată accesa în vederea informării, dotarea şcolii cu aparatura necesară unei 

bune desfăşurări a activităţii (whiteboard, table magnetice, videoproiectoare, laboratoare dotate 

pentru orele care necesită activităţi practice, calculatoare pentru orele de informatică etc.), 

personalizarea ofertei educaţionale pentru a putea fi atrăgătoare cât mai multor personalităţi, 

elaborarea unor proiecte care vizează abandonul şcolar, găsirea opţionalelor care să fie pe placul 
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viitorilor elevi (CDŞ), colaborarea strânsă cu celelalte instituţii (cum ar fi primăria, poliţia), cu 

reprezentanţii minorităţilor etnice.  

Exemplele oferite mai sus reprezintă modalităţi de promovare a imaginii şcolii care  pot fi 

folosite fără a viza mediul on-line neapărat. Odată cu schimbarea intervenită, atât în modul de 

desfăşurare al orelor, cât şi în ceea ce priveşte resursele folosite, trebuie să avem în vedere şi o 

modificare a modalităţilor de promovare a imaginii şcolii.  

Dacă inainte puteam avea o revistă a şcolii în format fizic prin care anunţam diverse proiecte, 

activităţi la care a luat parte şcoala noastră, concursuri de poezie/proză etc., de data aceasta putem 

crea o pagina web, un site al şcolii care să includă şi revista şcolii (accesată on-line); dacă înainte 

orele desfăşurate de profesori nu ajungeau să fie remarcate de părinţii elevilor, iar creativitatea 

acestora rămânea între cei patru pereţi ai clasei, de data aceasta putem crea lecţii cu ajutorul resurselor 

tehnologice şi noile modalităţi de predare online (fie că realizăm o prezentare Power-Point, fie lucrăm 

în Canva, creăm fişe cu Learningapps, înregistrăm cu podcast etc.) care să fie trimise elevilor şi să 

poată fi accesate oricând.  

De asemenea, pentru promovarea imaginii şcolii, profesorii îşi pot crea un site personal în care 

să încarce lecţiile desfăşurate on-line, în felul acesta lecţiile/prezentările ajungând la câtă lume doreşte 

creatorul respectivului site (poate fi setat ca privat-doar pentru elevii acestuia, poate fi lăsat public 

pentru a fi accesat de toată lumea sau pentru colegii profesori).  

Ȋn altă ordine de idei, promovarea imaginii şcolii în mediul on-line devine un lucru mai uşor 

dacă toate persoanele implicate în actul educational colaborează, îşi combină creativitatea şi îşi 

împărtăşesc modalităţile de lucru, resursele şi tehnicile. Ȋn baza acestui lucru se poate crea de către 

şcoală un site public în care fiecare profesor să poată încărca, fie prezentări realizate de el, fie 

prezentări create on-line de către elevi pe o anumită temă, jocuri on-line şi activităţi instructiv-

educative on-line inedite pe care le-a realizat şi au avut succes la elevi, postarea imaginilor cu lucruri 

deosebite realizate de elevi, etc.  

Prin simpla împărtăşire a rezultatului unei lecţii desfăşurate online (fie că este un desen, o 

poezie etc.) sau înregistrarea propriu-zisă a unei lecţii/părţi a unei lecţii şi postarea ei, poate ajuta la 

promovarea imaginii şcolii deoarece o instituţie care îşi deschide „porţile” şi lasă să se vadă ce se 

desfăşoară înăuntru arată încredere, cadre didactice implicate şi bine pregătite care sunt deschise 

comunicării, înseamnă un loc sigur pentru evoluţia copilului, înseamnă profesionalism. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REALIZATE ÎN ONLINE 

PENTRU PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

Prof. înv.primar: Șărămăt Maria Luminița 

Școala Gimnazială Celei 

Promovarea imaginii unităţii noastre şcolare reprezintă o prioritate pentru o bună colaborare 

între cei trei parteneri educaţionali: școală - elevi - părinţi. Şcoala este un element important 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 permanentă schimbare. Toate acțiunile instituţiei au loc şi sunt dependente de mediul 

exterior. Este esential ca managerii instituţiilor să înteleagă importanţa mediului şi a schimbărilor 

care se produc şi modul cum pot afecta toate acestea succesul sau chiar supravieţuirea instituţiei. 

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

planifica răspunsurile adecvate.  

Școala online a reprezentat și reprezintă, în continuare, o provocare pentru toți cei implicați în 

procesul educațional. Trecerea de la învățământul „față în față” la modalitatea „online” de livrare a 

educației, a presupus o pliere pe cerințele impuse de urgență. 

În lipsa unei infrastructuri tehnologice decente, fără abilitare consistentă în zona competențelor 

digitale ale profesorilor, fără acces gratuit la platforme online, cu resurse didactice digitale și 

multimedia precare, cadrele didactice au fost nevoite să identifice rapid soluții pentru a asigura tuturor 

copiilor acces la o educație de calitate. 

Platformele educaționale online și platformele de streaming au devenit modalitățile cele mai 

potrivite pentru continuarea procesului educațional în acest context sensibil.  

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.  

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.  

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 școlii noastre au vizat 

următoarele obiective: 

- Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate
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- 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 

Având în vedere perioada prin care trecem, 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 elevilor, proiecte 

educaționale derulate ; 

- promovarea imaginii instituţionale şi a ofertei educaţionale pe pagina web a școlii;

Bibliografie: 

Voiculescu, F., Analiza resurse – nevoi și managementul strategic în învațământ, 2004 

http://www.scritube.com, Marketing educațional 
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EDUCAȚIA PENTRU SCHIMBARE 

Prof. Sârbu Liliana 

G. P. P. Chișineu-Criș, Jud. Arad 

Pentru a-i învăţa pe copii  să se adapteze la tot ce apare nou în viața lor, este necesar ca noi 

înşine să fim deschişi la schimbare, să fim curioşi în a experimenta noul, să fim capabili a ne adapta 

continuu, să înţelegem că viaţa este o continuă învăţare şi experimentare, iar evoluţia fiecăruia dintre 

noi este strâns legată de modul în care percepem această realitate. 

Deseori avem tendinţa de a căuta şi evidenţia în ceea ce este nou părţile negative şi deseori 

spunem sau gândim ,,iar au schimbat asta sau asta” sau ,,care cum ajunge sus, unde se iau deciziile 

se apucă de schimbat”, uitând vechea zicală conform căreia ,,numai cine nu munceşte nu greşeşte” şi 

uitând că, asemeni indivizilor, şi la nivel macro încercăm să ne definim ca naţiune în raport cu 

celelalte naţiuni. Sunt momente în care simţim că democraţia pe care atât de mult ne-am dorit-o a 

adus mai mult rău decât bine şi când vedem câte greşeli se fac, nu mai descoperim şi lucrurile bune 

ce s-au realizat, însă democrația este un proces de autoreglare a societăţii care ne dă dreptul să 

reacţionăm când se comit greşeli, să ne spunem punctul de vedere.  

De noi depinde dacă vrem să ne exercităm acest drept. Dacă noi pornim din start de la ideea că 

nu putem schimba nimic, cum pot crede alţii că am fi în stare să schimbăm ceva? (Exemplu: bancul 

în care un francez vrea să se aşeze pe un scaun şi descoperă o pioneză pe care o ia şi o aruncă, apoi 

vine un englez care procedează la fel. Numai românul, când o vede, o ia, se uită la ea şi o pune la loc 

zicând: ,,poate că aşa trebe” şi se aşează pe ea). Cât timp gândim că ,,poate aşa trebe”, nimic nu se va 

schimba. Şi astfel ajungem iar la mentalitatea noastră, la exemplul pe care îl dăm, la valorile pe care 

dorim să le transmitem  următoarelor generaţii. 

În noile orientări se pune un tot mai mare accent pe importanţa colaborării grădiniţei cu familia 

şi comunitatea, în vederea atingerii obiectivelor propuse privind dezvoltarea copilului şi ne simţim 

adesea nedreptăţiţi când constatăm că în opinia unor părinţi la grădiniţă copilul se joacă, mai învaţă 

câte o poezie, cântec sau poveste, când noi ştim câtă muncă se depune şi câte etape parcurge copilul 

până la intrarea la şcoală.  

Ar trebui să înţelegem că fiecare ne formăm convingeri şi mentalităţi pe baza a ceea ce am trăit 

şi experimentat, că în trecut, mai ales în comunităţile mai izolate, asta se făcea, iar părinţii de azi sunt 

copiii de ieri. Ei nu minimalizează şi nu desconsideră munca noastră: Mulţi dintre ei N-O CUNOSC. 

Şi atunci ce putem face pentru a schimba situaţia şi a le forma o altă viziune? Implicarea activă a 

părinţilor presupune o largă disponibilitate din partea cadrului didactic spre dialog cu familiile pentru 

a descoperi unde şi ce anume putem îmbunătăţi sau schimba.  

Transferarea activităților de învățare în mediul online a marcat schimbări majore nu doar pentru 

copii, ci pentru întreaga familie, o modalitate de depășire a limitelor, căutare de resurse și materiale 

online care să fie utile, accesibile și să asigure conținuturi educative de calitate. 

Utilizarea mijloacelor digitale, a programelor și aplicațiilor moderne, introduc o nouă 

modalitate de a lucra cu imagini, sunet, materiale video și text. Influența tehnologiei în educație este 

inevitabilă, ceea ce rămâne de făcut este să fie asimilată și folosită pentru formarea individului ca 

personalitate modernă în societate.  

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 3, MARTIE, 2021

517



Pe perioada desfășurării activităților didactice online, activitatea preșcolarilor a fost cea mai 

afectată dintre toate nivelurile de învățământ, fiind o adevărată provocare pentru preșcolarii mai mari 

sau chiar imposibilă pentru cei mai mici. Părinții au primit sarcini de la educatoare, cu referire la 

organizarea timpului și a activităților, sfaturi pentru o comunicare eficientă, bazată pe repere 

cunoscute copiilor.  

Instrumentele și strategiile utilizate pentru școala online sunt diferite: video, filmulețe cu 

activități interactive, cântece, simulări, aplicații etc., pe care educatorul le trimite părinților pentru 

copil. Mai important decât metodele selectate, este obiectivul educațional al interacțiunii și conectarea 

directă cu preșcolarul.  

Cadrele didactice care sunt implicate în școala online simt o nouă provocare – cea de a lua în 

vedere faptul că părintele se află în spatele copiilor și au posibilitatea să cunoască direct modalitatea 

de organizare a învățării. De aceea sunt necesare sesiuni de formare și cu părinții pentru a înțelege și 

a se implica mai activ în acordarea unui suport educațional copilului și să intervină în anumite situații. 

În perioada de organizare a învățării online, rolul părinților a devenit unul mai complex, de la cel de 

protecție a copilului și asigurării dispozitivelor digitale, la cel spiritual, de ghidare, monitorizare, 

uneori de provocator intelectual și de diversificator de experiențe.  

Pentru ca procesul de învățare online să funcționeze bine, părinții sunt implicați de către cadrele 

didactice în anumite secvențe din timpul lecțiilor online, astfel îmbunătățind relația cu familia. Părinții 

își dau seama că rolul lor de bază este cel de a acorda un suport emoțional și financiar sau chiar 

educațional, dacă au pregătirea necesară. Dincolo de acumularea de cunoștințe și dezvoltarea 

competențelor, școala trebuie să fie pregătită să se adapteze la diverse contexte ale realității, să 

trezească emoții și atitudini, să modeleze caractere, într-un context valoric. În acest sens, implicarea 

în primul rând a părinților, dar și a membrilor comunității, în calitate de parteneri activi ai cadrelor 

didactice, este evidentă. 

BIBLIOGRAFIE: 

1) Efectele micului ecran asupra minţii copilului, Virgiliu Gheorghe, Editura Prodromos,

Bucureşti 2013. www.libertatea.ro

2) Internet-EduPedu.ro http://www.e-scoala.ro/ Proiectul Şcoala Online

http://www.scoaladevara.eu/program/module/utilizarea-noilor-tehnologii-in-educatie

3) https://life.ro/platforme-educationale-online-pentru-elevi/

https://www.aspireteachers.ro/noutati/2020/3/15/cum-mutam-scoala-online
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Prof. înv. preșcolar: Sarca Alina 

Astăzi, atât în învățământul universitar cât și în cel preuniversitar, este recunoscut rolul 

Internetului și (in particular, al) Web-ului în predare, învățare și evaluare. În multe cazuri, Web-ul a 

devenit un instrument de lucru indispensabil pentru toți actorii educaționali, atât în sala de clasă cât 

și în afara sa. 

Tehnologiile moderne oferă o gamă largă de aplicații, acestea reprezentând fundația pentru un 

nou sistem de furnizare a educației și de construire a cunoașterii. Odată 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. Formarea este orientată către cel care învaţă, permiţându-le să-şi aleagă conţinutul şi 

instrumentele corespunzătoare propriilor interese, necesităţi şi nivele de abilitate. 

Societatea informaţională reprezintă o nouă etapă a civilizaţiei umane, un nou mod de viaţă, 

calitativ superior, care implică folosirea intensivă a informaţiei în toate sferele activităţii şi existenţei 

umane, cu un impact economic şi social major. Permite accesul larg la informaţie al membrilor săi, 

un nou mod de lucru şi de cunoaştere, amplifică posibilitatea globalizării economice şi a creşterii 

coeziunii sociale. Societatea informaţională este societatea în care producerea şi consumul de 

informaţie este cel mai important tip de activitate, informaţia este recunoscută drept resursă 

principală, tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor sunt tehnologii de bază, iar mediul 

informaţional, împreună cu cel social şi cel ecologic – un mediu de existenţă a omului. Aceasta se 

caracterizează prin predominanţa proceselor informaţionale bazate pe tehnologia informaţiei şi 

comunicaţiei care conduc implicit la reconceptualizarea şi reingineria sistemelor care oferă servicii 

şi produse de informare. 

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 de motivării față de activitățile cu valoare educativă 

superioară ulterioară. Se știe, că în clasele primare, elevii au nevoie sistematic de sprijinul 

învățătorilor și a părinților în realizarea sarcinilor. Învățătorii au transmis sarcini pentru una-două 

săptămâni pe e-mailul părinților sau pe grupurile clasei de pe Facebook.  

Conținutul sarcinilor au 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. Din cele menționate de 

învățători, în clasele primare, de regulă ei 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.  

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 3, MARTIE, 2021

519



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. 
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

prof. Sarca - Crisan Raluca - Dana   

Școala Gimnazială “Dacia”, Oradea, jud. Bihor 

Procesele de transformare ale societăţii înregistrate in ultima perioadă duc la o schimbare a 

sistemului de educaţie. Unitatea de învățământ trebuie să fie pregătită să facă față unor cerințe tot mai 

complexe din partea societății contemporane. 

Preocuparea pentru imagine a devenit o prioritate. Promovarea acesteia este rezultatul unui 

marketing eficient. Beneficiile apar atunci cand instituţiile reușesc să exprime cum și prin ce anume 

se diferențiază. Managerul unei organizaţii şcolare poate promova în mediul intern şi extern al unitătii 

o imagine pozitivă a acesteia. În conturarea unei strategii de optimizare a imaginii unei școli, se tine

cont, în primul rând, de obiectivele instituției școlare.

Imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce așteaptă și au nevoie: educație 

de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea învățării, promovarea unui 

comportament moral pozitiv și participarea la activități extrașcolare 

Factorul principal în crearea imaginii școlii îl reprezintă calitatea procesului instructiv și 

educația asociată cu calitatea cadrelor didactice. Imaginea unei şcoli este cel mai bine promovată prin 

acțiunile desfășurate de către aceştia. 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.  

Şcolile aleg să comunice prin intermediul site-urilor şcolare,  prin intermediul reţelelor de 

socializare, al comunicatelor şi conferinţelor de presă, al articolelor şi emisiunilor radio-tv, al 

pliantelor, revistelor şcolare, precum si prin participări la concursuri, la activităţi sau la orice tip de 

eveniment care aduce notorietate.  

Cu ajutorul activităţilor educative din mediul online, nu doar că ii putem informa pe părinți cu 

tot ce se întâmplă în școală, dar putem promova activitățile şi implicit şcoala în cadrul căreia acestea 

se desfășoară.  

Internetul a devenit un instrument de lucru indispensabil pentru toti actorii educaţionali. 

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 este centrat pe elev, iar acesta este atras să caute pe cont propriu noi surse de 

cunoaştere.  

Utilizarea tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor în educaţie contribuie într-o foarte mare 

măsură la îmbunătăţirea rezultatelor elevilor. Aceştia devin din ce în ce mai interesaţi de o lume nouă, 

deschisă virtual prin intermediul programelor online, programe care le facilitează accesul la informaţii 

şi la o analiză pertinentă a realităţii cu care se confruntă zi de zi. 

Pentru o promovare continuă a activităților Scolii Gimnaziale “Dacia” din Oradea şi pentru o 

permanentă îmbunătățire a calității la nivel instituțional, institutia încearcă să își dezvolte permanent 

programele educaționale, să își păstreze renumele de școală cu rezultate bune la examenele naționale, 

la concursurile școlare şi extrașcolare, o școală în care cadrele didactice sunt interesate permanent de 

perfecţionare şi de calitatea actului educational.  
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Prestigiul şcolii noastre este rezultatul unor ani de muncă depusă de absolut toate cadrele 

didactice, cu multă perseverentă, dăruire şi dragoste faţă de elevi.  

Cunoştinţele asimilate în timp ii situează pe elevii noştri pe primele locuri la concursurile şi 

olimpiadele şcolare, precum şi la evaluările naţionale. Implicarea acestora în multitudinea de activitati 

educative poate fi urmarită accesând mai ales site-ul şcolii. 

Bibliografie: 

Iosifescu Ș. Calitatea educaţiei: concept, principii, metodologii. București, 2008. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

Prof. Sȃrghie Raluca 

În comunitate este foarte important să promovăm imaginea reală a școlii, să prezentăm exact 

profilul școlii respective și obiectul final dacă elevul va absolvi acel profil, de exemplu obținerea unui 

atestat de traducător sau obținerea unei diplome vocaționale.  

Există mai multe metode pentru a promova imaginea școlii în comunitate: prezentări la Tȃrgul 

Liceelor, flyere, proiecte la nivel local dar și indirect prin rezultatele pe care le obține școala la 

olimpiade sau concursurile naționale.   

De asemenea, derularea unor activități extrașcolare la nivel de școală contribuie la formarea 

unei imagini pozitive a școlii. Ȋntr-o lume în care copiii practic se nasc în fața calculatorului, o lume 

dominată de jocurile pe calculator și internet este extrem de important să reușim să-i implicăm în 

acțiuni de altă natură, ca de exemplu acțiuni caritabile sau ecologice dar mai ales schimburi 

interșcolare cu alți colegi din străinătate.  

Totodată, proiectele derulate la nivel nocal și național contribuie extrem de mult la imaginea 

pozitivă a școlii. 

Toate aceste activități însă nu trebuie să fie cunoscute doar la nivel de școală ci și mai departe, 

la nivel de comunitate. Ele trebuie promovate în primul rȃnd pe internet, mai ales pe site-ul școlii.  

In același timp, pentru a promova o imagine pozitivă a școlii trebuie să combatem violența în 

școală, fenomenul de bullying și de cyberbullying, care a devenit atȃt de extins în școli în ultima 

vreme.   

 Ca o concluzie personală, pentru ca școala să se bucure de o imagine pozitivă este nevoie în 

primul rȃnd de o educație de calitate, educație care poate fi oferită de profesori. Aceștia trebuie 

încurajați să participle la cursuri de formare și să aibă acces la materiale gratuite.  

Combaterea violenței și promovarea unor proiecte educaționale atȃt la nivel local cȃt și 

internațional contribuie de asemenea la formarea unei imagini pozitive a școlii.  
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REALIZATE ÎN ONLINE 

PENTRU PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

Prof. Sasu Laura Cristina 

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 

învățământ 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. 

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 , părintii) sunt 

cei care intră în contact cu mediul școlar, comunitatea fiind astfel influențată de școală. 

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 precum și a 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, folosirea mijloacelor tehnologice în strategii de predare atractive vor crea o 

imagine pozitivă asupra școlii. Armonizarea ofertei de servicii educaţionale şi formare permanentă 

cu nevoile specifice identificate în unitatea şcolară şi comunitatea locală.  

Promovarea imaginii instituției se realizează prin elaborarea unor proiecte la nivel local care să 

vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplelor de bună practică în managementul 

institutional.  

Activitățile extrașcolare în online 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 efectuate în online dau o alternativa sănătoasa, practică și creativă 

de a ocupa timpul liber al elevilor, instituția de învătământ care 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, al 

unui email sau a unei platforme, nu doar că pot fi ținuți la curent părinții cu tot ce se întâmplă în 

școală, dar totodată putem promova activitățile și implicit școala în cadrul căreia acestea se 

desfășoară. 

Prin combaterea violenței din unitatea școlară, prin reducerea incidentelor din cadrul 

acesteia,prin oferirea un mediu sigur,prin promovarea toleranței și a unui spirit moral-civic pozitiv în 

care elevii se integrează cu ușurință, se 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. 

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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Imaginea şcolii în activitatea formală şi cea non-formală 

Prof. ing. SAVA-NECULA  DANA     

Şcoala Gimnazială “Domniţa Maria”, Bacău 

În ultimii ani, relaţia dintre educaţia formală şi cea non-formală s-a aflat din ce în ce mai 

frecvent în centrul discursului educaţional internaţional. În plan european, iniţiativa promovării 

rolului important al activităţilor şcolare şi extraşcolare s-a concretizat în recomandările Consiliului 

Europei, prin Comitetul de Miniştri, în Recomandarea din 30 aprilie 2003. Acest document precizează 

direcţiile de acţiune referitoare la recunoaşterea statutului echivalent al activităţilor educative şcolare 

şi extraşcolare, cu cel al educaţiei formale, din perspectiva contribuţiei lor egale la dezvoltarea 

personalităţii libere a copilului şi a integrării lui în societate.  

Documentul prevede: 

-statutul activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca dimensiune a procesului de învăţare

permanentă; 

-necesitatea recunoaşterii activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca parte esenţială a

educaţiei obligatorii; 

-importanţa activităţii educative şcolare şi extraşcolare pentru dezvoltarea sistemelor relaţionate

de cunoştinţe, a abilităţilor şi competenţelor; 

-oportunitatea oferită de activitatea educativă şcolară şi extraşcolară pentru crearea condiţiilor

egale/echitabile de acces la educaţie pentru dezvoltarea deplină a potenţialului personal şi reducerea 

inegalităţii şi excluziunii sociale; 

-oportunitatea oferită de activitatea educativă şcolară şi extraşcolară pentru crearea condiţiilor

egale/echitabile de acces la educaţie pentru dezvoltarea deplină a potenţialului personal şi reducerea 

inegalităţii şi excluziunii sociale; 

-stimularea implicării copiilor în promovarea valorilor şi principiilor etice: dreptate, toleranţă,

pace, cetăţenie activă, respectarea drepturilor omului; 

-utilizarea potenţialului activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca mijloc complementar de

integrare socială şi participare activă a copiilor în comunitate; 

-promovarea cooperării în vederea utilizării diverselor abordări didactice necesare ridicării

standardelor calităţii procesului educaţional; 

-asigurarea resurselor umane şi financiare pentru implementarea şi recunoaşterea valorică a

programelor educative şcolare şi extraşcolare din perspectiva rezultatelor învăţării; 

-recunoaşterea activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca dimensiune semnificativă a

politicilor naţionale şi europene în acest domeniu. 

În şcoala contemporană, eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte copilul 

pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele formării 

personalităţii copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect 

psihointelectual, fizic şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. Complexitatea 

finalităţilor educaţionale impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare. 
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GRĂDINIȚA ON-LINE – JOCURI FOLOSITE PE PLATFORMĂ 

Prof. Înv. preșcolar Săvescu Daniela        

Grădinița nr. 154, sector 3, București 

În activitățile on-line cu copiii de vârsa preșcolară am folosit diferite jocuri: 

Jocuri de mișcare: 

• “Ursulețul spune”: Un joc clasic care testează înțelegerea instrucțiunilor și atenția. Dă-le

instrucțiuni copiilor, de exemplu: “Simon spune atinge-ți nasul/ fii o maimuță/ scutură-ți corpul/ sari 

de 5 ori“. Copiii execută instrucțiunea doar dacă aceasta este precedată de “Ursuletul  spune“. După 

ce joacă de câteva ori, educatoarea poate numi un copil care să-i ia locul și să dea instrucțiuni. Dacă 

ace(a)sta are nevoie de puțin ajutor, profesorul poate oferi doua sau trei opțiuni din care copilul să 

aleagă. 

• “Eu spionez”: Educatoarea spune “spionez cu ochișorul meu mic… o fată cu un tricou verde/

ceva rotund/ ceva albastru etc.” Copiii decid despre cine sau despre ce este vorba. După ce joacă de 

câteva ori, profesorul poate numi un copil care să-i ia locul și să spună ce spionează. 

• Mimează sentimentul: Educatoarea le spune copiilor că vrea să știe cum se simt, dar mai

întâi trebuie să exerseze, și le dă instrucțiuni precum “Arată-mi un chip fericit / furios.” După ce joacă 

de câteva ori, profesorul poate numi un copil care să-i ia locul și să spună ce sentimente dorește să 

vadă. 

• Oglinda: O varietate a activității anterioare, în care copiii copiază mișcarea pe care o văd. De

exemplu, educatoarea își atinge umerii, iar copiii fac aceeași mișcare în același timp, ca și cum ar fi 

oglinda profesorului. Activitatea se poate face cu sau fără limbaj- educatoarea poate descrie acțiunea 

pe care o face, de exemplu “Îmi ating umerii”. Ca și în activitățile precedente, copiii pot fi desemnați 

să ia locul educatoarei și să dea instrucțiuni. 

• Vânătoarea de comori: Educatoarea le spune copiilor că vor merge la o vânătoare de comori

și ce să caute. De exemplu: “Găsește ceva roșu/ ceva rotund/ un obiect care începe cu sunetul /t/ o 

jucărie/ ceva lung etc.!” Copiii au la dispoziție câteva minute să meargă să găsească obiectul (care 

pot fi marcate prin folosirea unui cronometru online,sau a unui cântec. Când expiră timpul, profesorul 

numește copilul care să arate și să spună ce obiect au găsit. Copii pot fi rugați să decidă cum continua 

jocul, și să spună care este comoara următoare pe care să o găsească. 

• Dacă este adevărat: Educatoarea clarifică ce acțiune vor face copiii dacă o afirmație este

adevărată pentru ei, de exemplu “sari de 5 ori“, apoi face o afirmație legată de lecție, de exemplu “Îmi 

plac căpșunile. “Copiii aplaudă dacă afirmația este adevărată pentru ei. Jocul poate continua cu 

schimbarea acțiunii. De asemenea, copiii pot fi rugați să facă o afirmație la care colegii lor să 

răspundă. 

• Aplaudă: Acest joc este potrivit atunci când copiii și-au pierdut puțin concentrarea și

profesorul dorește să varieze activitățile, dar și să-i ajute să se concentreze. Profesorul aplaudă de mai 

multe ori, după o structură (de exemplu, de doua ori lent și de trei ori rapid), iar copiii ascultă și 

reproduc structura. 
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Jocuri cu imagini 

Aceste jocuri sunt potrivite pentru imagini prezentate electronic, de exemplu într-un fișier 

PowerPoint sau Word, dar pot fi folosite și cu imagini în format fizic pe care profesorul le arată în 

fața camerei. 

• “Dezvăluie încet”: Acest joc este potrivit atât pentru introducerea de cuvinte noi, cât și pentru

recapitulare. Fiecare imagine este acoperită cu un dreptunghi de culoare diferită. Educatoarea 

numește un copil care să aleagă o culoare, apoi dezvăluie puțin câte puțin imaginea, iar copiii încearcă 

să ghicească ce este. 

• “Ghicește”: Acest joc este mai potrivit pentru recapitulare. Ca și în jocul anterior, fiecare

imagine este acoperită cu un dreptunghi de culoare diferită. Educatoarea numește un copil care să 

aleagă o culoare, apoi 2-3 copii care să ghicească ce se ascunde sub dreptunghi. Educatoarea 

dezvăluie imaginea, iar copiii văd dacă au ghicit. 

• “Ce lipsește?”: Acest joc este mai potrivit pentru recapitulare. Educatoarea le arată copiilor

imaginile. Aceștia încearcă să-și amintească imaginile. Educatoarea întrerupe funcția share și șterge/ 

acoperă o imagine. Apoi, copiilor le sunt arătate imaginile rămase, iar ei trebuie să spună ce lipsește. 

“Ce urmează?”: Educatoarea le arată copiilor o succesiune de imagini, aranjate după un tipar 

(de exemplu: ABAB, AAB, AABB, ABC etc). Aceștia încearcă să deducă pe baza tiparului ce imagini 

urmează. 

• “Ce nu se potrivește?”: Profesorul le arată copiilor o succesiune de imagini, grupate în jurul

unei caracteristici comune (de exemplu: mâncare, obiecte rotunde etc.) cu o singură excepție (de 

exemplu, o imagine a unui cățel printre imagini cu haine). Copiii încearcă să deducă ce imagine nu 

se potrivește. 

Jocuri de grup cu întreaga grupa: 

• Sunete: Joc potrivit pentru a exersa animalele, vremea, diverse vehicule etc. Educatoarea

spune animalul/ mijlocul de transport etc, iar copiii imită sunetul. Este mai distractiv dacă toate 

microfoanele sunt deschise pentru acest joc! 

• Repetă ca (o pisică): Acest joc este potrivit pentru repetarea cuvintelor și a structurilor noi.

Educatoarea articulează structura ca model și le spune copiilor “Repetă ca o pisică“. Copiii repetă 

structura respectivă mimând o pisică prin voce și/ sau gesturi. Structura se poate repeta de câteva ori, 

schimbând animalul. Copiii pot decide cum vor să repete structura care urmează. 
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Promovarea imaginii scolii prin proiecte educative 

prof. Savin Luminiţa 

Promovarea imaginii scolii se poate realiza prin diferite activitǎţi desfǎșurate ȋn cadrul unor 

proiecte și programe  educative la nivelul unitǎţii de ȋnvǎţǎmȃnt.  

Dintre proiectele de suflet pe care le-am initţat și le coordonez de ceva timp și prin intermediul 

cǎrora promovez imaginea școlii pe care o reprezint,  aș aminti de „Magia sǎrbatorilor de iarnǎ” și  

„Mesagerii frumuseţii”. 

Proiectul „Magia sărbătorilor de iarnă” a inceput in anul scolar 2009, se desfǎșoarǎ pǎnǎ ȋn 

prezent la Centrul Cultural Reduta și constǎ prezentarea unui spectacol de  calitate de  elevii școlii 

Gimnaziale Nr.13 Braşov, alături de dascălii lor. Prin acest spectacol se poate observa talentul, 

ingeniozitatea și efortul creator al tuturor celor implicaţi pe scenǎ și care doresc să ne încânte sufletele 

și să aducă în preajmǎ magia Crăciunului.  

Ȋn fiecare an avem cel puţin 14 momente deosebite prin care elevii ne introduc în spiritul 

Crăciunului plin de pace, armonie şi iertare, ne amintesc de  minunatul moment biblic al Naşterii 

Domnului în ieslea din Betleem, ne ȋncȃntǎ cu colindele tradiţionale, danseazǎ și ne aduc zȃmbetul 

pe buze, toate în spiritul celei mai frumoase sărbători a anului. 

Ȋn anul scolar 2020-2021 am realizat o retrospectiva cu cele mai reusite momente din ultimii 

cinci ani si acest colaj a fost distribuit pe grupul cadrelor didactice si al parintilor la nivelul scolii. 

Activitatea de baza a proiectului „Mesagerii frumusetii” constă în organizarea săptămânală a 

unor ateliere de lucru în cadrul Cercului de Iconografie, unde “mesagerii frumuseții” pot să își 

dezvolte gustul estetic și sentimentul religios. Acest proiect a inceput din anul scolar 2002 si continuǎ  

pȃnǎ ȋn prezent. 

 Participanţii sunt selectaţi din rândul celor care manifestă un interes deosebit faţă de această 

activitate şi cu talent deosebit în pictură. Anual Cercul de Iconografie înregistrează aproximativ 10-

12 de participanti.  

Aici elevii au posibilitatea de a se exprima prin limbajul culorilor, se pot  apropia de o tehnică 

tradiţională plină de ingeniozitate, sunt educaţi în spiritul valorilor creştine, îşi dezvoltă simţul artistic, 

învaţă să descopere frumosul  şi să preţuiască valorile artei tradiţionale, toate acestea contribuind la 

creşterea atractivităţii  Cercului de Iconografie Icoanele pictate în cadrul Cercului de Iconografie 

devin material didactic utilizat în cadrul orelor de religie, fapt ce subliniază valoarea spirituală a 

icoanelor. 

În fiecare an școlar am organizat o expoziție la nivelul școlii. Cei mai talentaţi elevi se pot 

înscrie și participa la Olimpiada de Meșteșuguri artistice tradiționale românești, la concursuri 

naționale, județene, interjudețene și locale, în cadrul unor  ateliere de pictură, precum şi în tabere de 

creaţie, unde sub îndrumarea unor profesori de specialitate, meşteri populari, pictori bisericeşti  sau 

a unor călugări iconari, elevii pot aprofunda tainele zugrăvirii icoanelor, atât pe sticlă cât, şi pe lemn. 

Lucrările expuse permanent în cadrul atelierului de iconografie aparţin elevilor care sunt 

membrii ai cercului de mai mulţi ani. De la un an la altul s-a putut observa progresul în dezvoltarea 

abilităţilor practice, lucru vizibil în realizarea conturului cu pensula pe sticlă.  

Lucrările realizate de elevi în cadrul Cercului de Iconografie au fost apreciate şi premiate în 

cadrul unor expoziţii şi concursuri naţionale sau judeţene, fapt care i-a determinat pe elevi să se 

ambiţioneze şi să lucreze şi mai mult şi mai bine. 

Și ȋn acest an școlar, ȋn mediul online, elevii pasionaţi și talentaţi au putut continua acest 

mesteșug, fapt care le-a adus o stare de bine și satisfactie,  gestionȃnd ȋn mod creativ timpul liber 

disponibil. 
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Gânduri în pandemie… 

prof. Claudia Mihaela Savu 

Director al Școlii Gimnaziale nr. 19 Brașov 

Dragii mei, 

Trăim o perioada grea, atipică, în care ne străduim cu toții să menținem accesul copiilor noștri 

la educație. E o adaptare rapidă la un ritm incert pentru părinți, elevi și profesori. În contextul acesta, 

cu răbdare, implicare și susținere, timpul petrecut acasă cât și conceptul de școală online pot fi o 

oportunitate de a întări relația familie-școală de care e atâta nevoie pentru viitorul copiilor.  

În 2020 a existat o mobilizare în forță din partea profesorilor, părinților și elevilor, un volum 

mult mai mare de muncă, implementare de platforme, adaptare la nou, situații de criză, dar și formare, 

pregătire specifică pentru cadre didactice, elevi și părinți. 

Oricât de mult s-au schimbat valorile, situațiile în societate, noi, profesorii și elevii, suntem o 

categorie specială, inseparabilă, o echipă de succes, o echipă valoroasă până la urmă. 

Starea de bine, de firesc, de bucurie, pe care o simțim unii alături de ceilalți, ne  determină să  

câștigăm lupta.  

Pandemia a ales profesorii adevărati, cu vocație, de cei trecători, iar noi, cei ai Școlii Gimnaziale 

nr. 19, fără modestie, am rămas și am evoluat alături de voi, dragi elevi. În ZOOM, pe Google 

Classroom, cu tablete grafice, telefoane, laptopuri, platforme, aplicații, în fața ecranelor mai mult 

decât ar fi normal, ne-am adaptat, ne-am înțeles, până la urmă, chiar bine. Dar ce dor ne e de voi! De 

zumzetul vostru prin școală, de chipurile voastre frumoase și vesele, de zgomotul cretei pe tablă, de 

pașii voștri prin curtea școlii….. Ce dor!!! 

Profesorii merg permanent în pas cu ritmul schimbărilor. Învățăm fără să ne oprim. Iar acum 

ne-am întrecut pe noi înșine. Cine ar fi crezut? Dar provocările au fost multe și grele, iar noi, cu 

neliniști, cu întrebări la care singuri trebuia să găsim răspunsuri, cu lacrimi vărsate, cu nopți pierdute, 

cu ochii obosiți, ne-am străduit să le depășim. Acest mesaj vrem să vi-l transmitem și vouă, elevilor 

noştri, că învăţarea nu se încheie atunci când clopoţelul sună  sau când pericolul bate la ușă sau chiar 

a intrat în casă. Învățarea continuă permanent, chiar dacă ești elev, profesor sau părinte. 

Acum, în această perioadă a şcolii online, am învăţat şi ne-am pregătit enorm, cu toții. Sigur, 

multe din cele învățate acum le vom folosi când totul va fi normal din nou, însă nu dăm niciodată 

școala în bănci pe școala online.  

Dar, recunoaștem, învățarea online a fost colacul nostru de salvare pentru învățare și 

comunicare, în această perioadă pandemică.  

O mare provocare a fost să fim selectivi cu informaţia. Suntem expuşi cu toţii unei avalanşe de 

informaţii din toate domeniile.  

Din păcate, asistăm în continuare la deprecierea unor valori. Valori umane, cândva repere ale 

bunei educaţii, sunt considerate adesea desuete: bunul simţ, ascultarea, efortul, sârguinţa, meritul, 

onestitatea, respectul. Respectul nu se câştigă, se construieşte din zi in zi…. împreună, prin valori şi 

atitudini. 

Noi ne-am convins acum, încă o dată, ce copii, ce profesori și ce părinti buni avem! Suntem 

binecuvântați.  
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Unul dintre beneficiile școlii online e  și faptul că am învățat unii de la ceilalți cu răbdare și 

chiar cu zâmbetul pe buze. 

Dragi colegi profesori, să nu încetăm să  păstrăm în suflet dorinţa de a deveni dascăli mai buni 

pentru elevii nostri, să ne educăm răbdarea, empatia, bunătatea, deschiderea, entuziasmul, puterea 

interioară, iubirea. Se spune că e mai greu să devii decât să fii şi pentru un profesor, a deveni cu 

fiecare zi mai bun, mai răbdător, mai creativ, mai eficient, e principalul exerciţiu de profesionalism. 

Prezenţa noastră, a adulților părinți și profesori, în faţa copiilor are valoare de model şi cred că 

adulţii ar trebui să judece bine acest lucru când se află în preajma copiilor. Ceea ce faci, ceea ce spui, 

modul în care faci şi spui are impact, modelează, produce  ecouri în memoria emoţională şi cognitivă 

a copiilor.  

La aceste vârste, se formează pattern-urile comportamentale şi valorile pe care se va clădi 

viaţa lor de adult: responsabilitatea, comunicarea cu cei din jur, gestionarea conflictului, organizarea 

timpului, exprimarea şi controlul emoţiilor, autocunoaşterea, autonomia, asumarea, asertivitatea, 

perseverenţa, voința.  

Dragi elevi, învățați și iar învățați! În orice situație și din orice. Oricând și de la oricine. Cea 

mai importantă lecție pe care ar fi bine să o învățăm cu toții mereu, dar mai ales în această perioadă 

e lecţia empatiei. E cea mai frumoasă dovadă de dragoste între oameni. Empatia e reglatoare, e 

reflexivă, transformă, înţelepţeşte, limpezeşte emoţiile. Dacă mă așez în locul tău, înţeleg ce simţi, 

înţeleg de ce ai acţionat aşa, înţeleg cu ce am greşit, înţeleg cum să mă schimb.   

O altă lecție, ar fi cea a acţiunii: nu sta deoparte, implică-te, acţionează, fă ceva, nu te plânge, 

găseşte soluţii.  

Ce credeți că ne motivează pe noi atunci când mergem în sala de clasă, fizică sau virtuală? 

Copiii. Când intrăm în atmosfera clasei, fie ea reală sau virtuală, suntem acolo cu toată ființa noastră 

pentru că ne place să lucrăm cu copiii, pentru că ne pasă.Aşa ne păstrăm noi, profesorii, tinereţea.  

Fiecare oră alături de elevii noștri e un suis pe care îl parcurgem împreună, cu consecvenţa celui 

care urcă muntele, ştiind că ţinta noastră e să ajungem în vârf, dar fiecare în vârful lui, e clar ca nu 

putem sa-i ducem pe toti în același vârf, dar important e sa-i conducem și pe ei și pe noi cât de înalt 

se poate,cu fruntea sus . Asta, doar cu sprijinul și cu implicarea părinților. Și ce bucurie cand am 

ajuns!!! 

Dragi părinți, aveți curajul de a învăţa din greşeli şi de a îmbrăţişa schimbarea. Învățați-i pe 

copii că și eşecul e o oportunitate de învăţare și că au ce învăța din asta.  

Să nu ne victimizăm în această perioadă, noi nu suntem ai nimănui, noi suntem ai copiilor nostri, 

elevii sunt ai părinților și ai profesorilor lor. Nu suntem singuri, chiar dacă socializarea are opreliștile 

ei cauzate de pandemie. 

Ajutați-vă copiii și respectați profesorii! Faceți echipă cu ei. Asta e cheia succesului. Toți avem 

o singură inimă- copiii.

Nu avem decât să ne bucurăm unii de ceilalți! 

Atâta vreme cât vom pune pedagogie, profesionalism, respect, omenie şi echilibru  în spatele 

tehnologiei, ne stă în putere să ne învăţăm unii pe alţii să rămânem umani.. 

Mă gândesc la interesul cu care copiii ne adresează întrebări, la bucuria reală pe care o manifestă 

la fiecare revedere online, la curiozitatea legată de anumite aplicaţii digitale pe care le folosim, la 

dorința lor de a sta de vorbă cu noi, de a ne povesti din viața lor de zi cu zi…. 

Actul educaţional nu înseamnă doar a preda lecţii, a-ţi parcurge materia şi a mai trece niște note 

în catalogul electronic. Înseamnă şi relaţia socio-emoţională cu elevii, grija, preocuparea pentru 

întreaga lor dezvoltare, înseamnă şi relaţia cu părinţii, ca parteneri în educația copiilor. Toată viaţa 

noastră s-a mutat în online şi ducem acolo cu noi atât actul de predare, cât şi nevoile noastre, emoţiile, 
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gândurile. Noi suntem salvatorii copiilor si ei sunt salvatorii nostri. Ei sunt viitorul, iar noi îi 

conducem spre el. 

Acum ne-am dat seama cu toții, mai mult decât oricând, cât de solidă e echipa elev-părinte-

profesor. Cât de rezistentă!  

Cât profesorii și elevii nu fac un pas în spate, totul e înainte, spunea părintele Necula.… Așa 

este. Comunicarea e esențială, prin dialog calm, argumentat, constructiv Mergem înainte, și mai mult, 

și mai bine.Nu mai repede, dar mai hotărâți și mai implicați. Sănătoși să fim! 

Nu ne-a fost ușor, ba chiar deloc, dar consider că am reușit, iar când ne vom revedea în bănci, 

vom fi izbândit. ÎMPREUNĂ! 

Să nu uităm nicicând această perioadă care ne-a marcat viețile tuturor, dar ne-am creat și multe 

amintiri frumoase, mulți prieteni, printre frici, printre griji, printre ore și ore petrecute în fața 

ecranului…. Dar n-am stat pe loc, am continuat învățarea cu toții, umăr la umăr, respectându-ne unii 

pe ceilalți și arătând dedicare, iubire, multă iubire. 

Fă-ți timp să te rogi! Este cea mai mare putere! 

Fă-ți timp să iubești! Este fântâna cunoașterii! 

Fă-ți timp să iubești! Este un principiu Dumnezeiesc! 

Fă-ți timp să râzi! Este muzica sufletului! 

Fă-ți timp să fii prieten! Este drumul spre fericire! 

Fă-ți timp să dăruiești! Se face prea repede târziu în viață! 

Fă-ţi timp să munceşti – acesta este preţul succesului! 

Fă-ţi timp să faci milostenie – aceasta este cheia Raiului! 

Anastasia Popescu 

Vă doresc să fiți sănătoși și înțelepți, să vă fie viața plină de bucurie, să ne revedem la școală 

cât mai repede, în siguranță!Noi rămânem aici pentru voi! 

Quidquid agis, prudenter agas, et respice finem ! 

prof. Claudia Mihaela Savu 

Director al Școlii Gimnaziale nr. 19 Brașov 
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WORLD LARGET LESSON la Colegiul Național „Mihai Viteazul” Turda 

Prof.  Marinela Savu 

Colegiul Național „Mihai Viteazul” Turda 

În fiecare an la 20 noiembrie, sărbătorim Ziua Internațională a Drepturilor Copilului, dată care 

marchează adoptarea Convenției cu privire la drepturile copilului de către Adunarea Generală a 

Organizației Națiunilor Unite, în anul 1989. 

Cu acest prilej, în perioada 11-22 noiembrie 2020, UNICEF a organizat Cea mai mare lecție 

din lume, (World Largest Lesson). Această lecție a avut rolul de a răspunde preocupărilor tinerilor cu 

privire la viitorul Planetei și al generațiilor din care aceștia fac parte. Lecția a fost adaptată situației 

pandemice actuale și a dorit să atragă atenția asupra potențialului uriaș de poluare pe care îl reprezintă 

aruncarea la întâmplare a produselor de protecție folosite în timp de pandemie și care reprezintă o 

amenințare reală pentru sănătatea Planetei. 

Deși elevii și profesorii Colegiului Naținal „Mihai Vitezul” Turda își desfășoară activitatea doar 

în spațiul online, au dat curs invitației și au organizat câteva lecții ce se încadrează în educația pentru 

dezvoltare durabilă. Au fost accesate interesantele materiale puse la dispoziție de UNICEF România, 

în cadrul acestui proiect. 

În urma acestor lecții, elevii CNMV au conceput o acțiune colectivă, prin care și-au reunit 

eforturile, abilitățile și creativitatea. Ei au redactat o mini-revistă online intitulată 2020-Anul cu 

Masca, prin care încearcă să transmită un mesaj puternic și un îndemn la comportamente 

responsabile, adresate cât mai multora dintre semenii lor. 

Elevii care s-au implicat în acest proiect, au realizat desene, afișe, compuneri, rebusuri, 

interviuri , pe care le-au prezentat în această revistă, dând dovadă de multă creativitate și implicare. 

Revista a fost distribuită pe site-ul școlii, pe platforma pe care elevii  învață în această perioadă, 

dar și pe rețele de socializare. 

Prin această activitate, elevii au dovedit mult spirit civic, dorind să transmită un puternic mesaj 

de responsabilitate , atât către colegii lor, cât și către comunitatea căruia îi aparțin . 

Elevi din clasele liceale, au realizat aplicaţia GoCycle prin care cetățenii orașului pot semnala 

promt acele locuri în care se află deșeuri ce pun în pericol sănătatea locuitorilor. Mesajul cetățenilor 

ajunge, prin intermediul acestei aplicații, direct la autoritățile care au responsabilități în domeniul 

protejării mediului înconjurător. 

Consider că , prin implicarea elevilor în acest proiect lansat de UNICEF, prin diseminarea 

rezultatelor acestuia, prin oferirea de către elevi a unor soluții practice la probleme de mare actualitate, 
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s-a dovedit rolul formativ al școlii, chiar și atunci când orele se desfășoară în condiții speciale.

Apreciez că această activitate pe care am oranizat-o, în calitate de coordonator pentru proiecte 

si programe educative, a contribuit la promovarea imaginii Colegiului Național „Mihai Viteazul” la 

nivelul comunității locale și nu numai. Revista redactată în cadrul activității, poate fi accesată pe site-

ul școlii. 

Activitatea s-a bucurat şi de aprecierea Consiliului Elevilor din CNMV, materializată în 

mesajele transmise de conducerea acestuia: 

     Deşi pandemia ne opreşte din a merge fizic la şcoală, elevii din liceul nostru s-au mobilizat 

şi organizat foarte bine, având în vedere că aceasta nu este prima activitate realizată de la începutul 

predării online. Poluarea este un aspect care nu trebuie neglijat ,indiferent de circumstanţe, aşa că 

ne bucurăm că am putut face ceva şi anul acesta în scopul combaterii ei. 

      (Rareş Cotoi, Preşedinte Consiliul Școlar al Elevilor CNMV Turda, clasa a X-a A) 

Din punctul meu de vedere, Revista redactată în cadrul proiectului, este potrivită pentru publicul țintă, 

se axează pe un mesaj important de etică. Mijloacele vizuale de transmitere sunt sugestive, 

reprezentările grafice transpun ideile într-o manieră vizuală. Inițiativele, subiectele abordate, sunt 

necesare în această perioadă, iar ideile sunt bine conturate , structurate. Deoarece participanții sunt 

elevi de gimnaziu si liceu, aspectul acesta ar trebui să-i încurajeze si pe adulții responsabili să adopte 

o atitudine corespunzătoare față de acest fenomen al poluării.

(Beatrice Mărginean, Avocatul Elevilor, clasa a XI- a A) 

Eu sunt de părere că oamenii percep mult mai facil un mesaj printr-un desen sau o reprezentare 

grafică. În acest scop, o parte dintre elevii Colegiului Național “Mihai Viteazul” Turda au prezentat 

într-un mod atractiv problema poluării mediul înconjurător. În acest sens, sperăm ca cei din jur să 

înțeleagă pericolele la care suntem expuși ,în cazul în care poluarea se accentuează odata cu trecerea 

timpului.  

(Zehan Adriana, Biroul de Presă, clasa a X-a A) 

”Ne naștem slabi și avem nevoie 
de putere, ne naștem 
neputincioși și avem nevoie de 
ajutor, ne naștem mărginiți și 
avem nevoie de judecată. Ceea ce 
ne lipsește când venim pe lume și 
de care avem nevoie mai târziu, 
ne este oferit prin EDUCAȚIE și 
DRAGOSTE.” 

Voltaire 

Prof.  Marinela Savu 

Colegiul Național „Mihai Viteazul” Turda
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Importanța activităților plastice și practice 

realizate în online de către preșcolari 

Prof. înv. preșc. Savu Mihaela-Loredana   

G. P. P. “Lumea Copiilor” Topoloveni, Județul Argeș 

Omul, de-a lungul timpului a găsit modalități variate de exprimare a trăirilor, sentimentelor și 

aspirațiilor sale prin gesturi, mimică, desen, muzică și cuvânt. În preșcolaritate, copilul trebuie învăţat 

nu numai cum să se comporte, dar să şi gândească, să muncească şi să creeze pe măsura posibilităţilor 

lui. Prin întregul ansamblu de activităţi din grădiniţă copiii sunt familiarizaţi cu frumosul din natură 

şi din tot ce-i înconjoară. De obicei, preșcolarii se exprimă mai greoi verbal, alegând mai repede 

varianta exprimării grafice. Prin activități instructiv-educative structurate, copilul ajunge să se 

exprime corect gramatical și cursiv, iar din punct de vedere plastic să se exprime prin desen, pictură 

și modelaj. Această ultimă varianta de exprimare este utilizată mai des de către copiii mai emotivi, 

care se refugiază în lumea culorilor. 

Printre modalităţile de exprimare ale copilului, activităţile artistico-plastice ocupă un loc 

primordial alături de limbaj, de cântec, de dans. Întâlnim la copii moduri de exprimare care răspund 

spontaneităţii sau unor intenţii precis orientate spre un scop sau altul. Activităţile artistico-plastice 

devin astfel funcţie de comunicare şi mijloc de reprezentare a realităţii înconjurătoare. Copilul ştie să 

emoţioneze şi să sugereze în acelaşi timp, iar lucrările sale sunt departe de acel efort către frumuseţe, 

către perfecţiune, caracteristic adultului. 

Pe plan educativ aceste activităţi realizează o puternică acţiune între cunoaştere şi acţiune, o 

retrăire la un nivel superior a sentimentelor de dragoste şi admiraţie faţă de frumosul din natură ca şi 

exersarea unor comportamente etice într-un context artistic. În acest mod se poate ajunge la acea 

întrepătrundere organică între etic şi estetic, la sudura între reprezentări, sentimente morale, trăiri 

artistice, la legătura indisolubilă între morală şi artă. 

Copilăria este etapa în care copilul poate să-şi dezvolte în cea mai mare măsură deprinderile 

dictate de multiplele scopuri instructiv-educative ale educaţiei estetice şi artistico-plastice, 

dezvoltarea fizică, dezvoltarea intelectuală, formarea trăsăturilor morale, ca şi scopul practic al 

însuşirii tehnicilor şi al dezvoltării imaginaţiei creatoare. Copilul preşcolar clocoteşte de activitate 

motrică şi de activitate creatoare  şi tocmai de aceea are nevoie de experienţe multiple. 

Activitățile artistico-plastice (desen –pictură- modelaj) sunt concepute conform nivelului de 

vârstă al copilului, de la 1,6 luni până la 6/7 ani. Prima formă de exprimare grafică a copilului mic 

este mâzgălitura. Aceasta are un înțeles pentru el, deși adulții nu percep reprezentarea. Treptat, cu 

ajutor și perseverență, copiii învață să redea obiecte sau chiar imagini respectând realitatea. 

Prin desen copilul se simte important, descoperind o altă variantă de exprimare a ceea ce simte, 

a ceea ce gândește și a felului în care percepe lumea înconjurătoare. Desenul constituie un mediu 

propice posibilităţilor de creaţie ale copilului. Perioada în care copilul este inclus în cadrul procesului 

instructiv-educativ permite formarea şi dezvoltarea creativităţii, educatorului revenindu-i sarcina de 

a găsi activităţi caracteristice care să constituie o formă de expresie a imaginaţiei şi creativităţii. 

Există, după A. L. Taylor, cinci niveluri ale creativităţii dintre care la vârsta preşcolară și școlară 

singurul nivel ce poate fi atins este cel al creativităţii expresive. Acest tip de creativitate se 

caracterizează printr-o exprimare liberă şi spontană a persoanei fără ca aceasta să fie preocupată de 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 3, MARTIE, 2021

536



produsul activităţii sale să aibă un anumit grad de utilitate şi valoare. Însemnătatea culorii este atestată 

prin dominaţia ei in ansamblul percepţiilor vizuale, iar omul primeşte aproximativ 90% din totalul 

informaţiilor despre mediul înconjurător, prin vedere si numai 10% prin simţuri. Culoarea este deci 

principalul element prin care aparatul senzorial receptează semnalele emise de lumea exterioară. 

Atât educatoarele, cât și părinții trebuie să încurajeze și să ghideze pașii copiilor pentru 

dezvoltarea gustului pentru frumos, artă și pentru dezvoltarea unei personalități complexe. Elementele 

plastice care se învață la grădiniță sunt: punctul, linia, pata de culoare, forma și combinații ale 

acestora. Se poate ține cont de aceste aspecte atunci când îi propui copilului activități de desen acasă. 

Interpretarea desenului depinde de o serie de factori și anume: maturitatea intelectuală, perceptivă și 

vizuală a copilului, locația unde este realizat (acasă, la grădiniță, la cabinetul psihologului), relația 

care se stabilește, momentul în care este realizat, aspectul adaptativ. 

Activitatea de pictură se desfășoară diferit de cele de desen prin faptul că se utilizează 

instrumente diferite (pensula, acuarele, guașe, pasta de dinți, paie, dopuri de plută etc.) păstrându-se 

aceleași teme sau se pot alege și altele, în funcție de context și de vârsta copilului. Prima formă de 

exprimare prin pictură la copiii mici este dactilopictura sau pictura cu degețelul. La această vârstă, 

copiii nu au bine dezvoltați mușchii mici ai mâinii și nu își pot coordona bine mișcările, fiindu-le 

foarte greu să picteze cu pensula. De aceea, învață să picteze mai întâi cu degetul, urmărind ca mai 

apoi să utilizeze pensula sau alte instrumente (vata, ștampile etc). 

Așadar, prin pictură, desen și modelaj, adultul formează copiilor deprinderi de lucru, capacități 

de exprimare, îl ajută pe copil să realizeze corespondențe între elementele de limbaj plastic și natură, 

stimulează expresivitatea și creativitatea și nu în ultimul rând, dezvoltă armonios și multilateral 

personalitatea copilului. 

Fără a le îngrădi libertatea de gândire, copiii trebuie atraşi prin activităţi artistico-plastice, 

contribuind astfel la dezvoltarea sensibilităţii şi receptivităţii artistice, la dezvoltarea inteligenţei şi 

imaginaţiei. Prin intermediul activităţilor artistico-plastice și practice, care reprezintă  un mijloc 

important de dinamizare a vieţii psihice a copilului, a proceselor sale intelectuale, afective şi 

motivaţionale, copiii au posibilitatea de a se dezvolta pe mai multe planuri.  
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PROMOVAREA IMAGINII ŞCOLII ÎN MEDIUL ONLINE 

Prof. SĂVULESCU MINODORA     

LICEUL TEHNOLOGIC ROŞIA JIU, FĂRCĂŞEŞTI, JUDET GORJ 

In ultimul timp,urmarea evenimentelor petrecute în societate,procesul de educaţie a fost 

transferat online.  

Şcoala online a produs schimbări radicale în toate aspectele vieţii noastre. Imaginea şcolii în 

prezent este dată de suma tuturor eforturilor depuse de cei implicaţi în procesul de educaţie pentru 

asigurarea normalităţii şi pentru asigurarea dreptului de a învăţa al generaţiilor prezente. 

In rândul profesorilor au avut loc transformări importante. 

Locul manualelor şi cărţilor clasice a fost luat de manualele digitale,de resurse informatice şi 

de biblioteci virtuale.  

Locul sălii de clasă a fost luat de platforme educaţionale, fiecare având diferite caracteristici şi 

toate ţintind acelaşi scop-să faciliteze interacţiunea profesor-elev şi să faciliteze procesul de învăţare. 

Deci beneficiind de resurse de timp limitate, profesorul a trebuit să găsească calea optimă prin care 

să comunice cu elevii,să regândescă volumul optim de informaţie ce trebuie transmisă dar mai 

important trebuia stabilit raportul dintre diferite cunoştiinţe şi modul de prezentare al lor.  

Cea mai mare provocare a fost să păstrezi motivaţia acestei generaţii digitalizate,care stăpâneşte 

atât de bine lumea virtuală,să o provoci să participe cu interes şi dorinţă la activitatea didactică on 

line.Să dezvolţi învăţarea colaborativă,să inversezi etapele învăţării ,să respecţi ritmul propriu al 

fiecărui elev au fost încercările perioadei. 

Elevii au trăit şi ei transformări esenţiale. Dacă unele au fost considerate plăcute,ca de exemplu 

cititul în format electronic,altele au constituit adevărate încercări. Pentru o parte dintre tineri şcoala 

on line a fost o oportunitate, o deschidere către noi orizonturi, experienţe plăcute care în mediul real 

ar fi fost destul de greu de realizat(vizitarea on line a mai multor muzee, participarea la Noaptea 

Cercetătorilor 2020,vizionarea unor spectacole de teatru on line). 

Pentru alţi tineri ,şcoala on line a fost o provocare grea deoarece nu au avut acces la 

învăţământul on line. Pentru unii dintre ei soluţia  a fost distribuirea  echipamentelor IT sau tabletelor, 

chiar dacă acest lucru a necesitat consum de timp. 

Alţi elevi nu s-au sfiit să-şi afişeze dezinteresul, comoditatea, orientarea către un efort minim. 

Nici chiar părinţii nu au putut să-i sprijine. Astfel din pierdere de vreme s-a ajuns la  pragul de 

abandon. 

Deci această perioadă a constituit un test de motivaţie pentru fiecare dintre noi. Cei care am 

reuşit să depăşim eforturile de a petrece mult timp în faţa calculatorului, să comunicăm on line, să ne 

autoperfecţionăm cred că putem spune că am trecut testul şi vom continua să explorăm resursele 

digitale. 
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BUCURII ŞI EMOŢII – DIN NOU LA ŞCOALĂ 

Prof. Șcheau Daniela   

Liceul Tehnologic Bârsești 

Scop: Facilitarea adaptării elevilor la noul context şcolar 

Obiective: 

• Să identifice cât mai multe emoții;

• Să înțeleagă că experimentarea emoțiilor ne ajută să ne adaptăm contextului social;

• Să înțeleagă schimbările care se produc în corpul uman atunci când trăim emoții;

• Să înțeleagă importanța controlului emoțiilor.

Grup țintă: Preșcolari, elevi, părinți

Materiale necesare: telefon, cartonașe/foi A4 cu figuri care exprimă cele șase emoții de bază:

fericirea, furia, dezgustul, uimirea, tristețea și frica, cartonaşe cu forme de salut. 

Desfășurare: 

1. Exerciţiu de spargere a gheţii: Te salut cu prietenie: vizează folosirea diferitelor forme de

salut pentru a crea o stare de bună dispoziție și pentru facilitarea cunoașterii între participanți. 

Partcicipanţii sunt așezați în cerc respectând distanța de 1,5-2 m.  Profesorul consilier trece pe 

la fiecare, îi invită să extragă un card (Anexa 1) cu diferite semne de salut și își oprește și el unul. 

Activitatea este deschisă de către profesorul consilier, care își spune numele și îi salută pe participanţi 

cu salutul de pe cardul extras. Ex.: Mă numesc Daniela și vă salut (se folosește salutul de pe card prin 

imitare, fără atingerea colegilor! Ex.: ,,Salutul pumn în pumn”: în vederea evitării contactului fizic 

cu ceilalți participanți la activitate, fiecare elev va executa salutul folosindu-se de ambele mâini, 

pumnul stâng se apropie de pumnul drept; Salutul ,,Bate palma”: palma stângă se atinge de palma 

dreaptă ). Toți elevii spun salut și folosesc și ei același semn de salut. Profesorul consilier numește 

un elev care să salute grupul și activitatea continuă până când toți elevii s-au prezentat și i-au salutat 

pe ceilalți. Profesorul consilier numără până la trei și toți elevii vor rosti în același timp cuvântul 

SALUT însoțit de  mişcarea care constituie salutul său. 

2. Dans şi emoţii: Participanţii sunt rugați să se așeze în  cerc respectând distanţa socială. Li

se spune că vor dansa și că am pregătit pentru acest lucru două melodii (NU le spuneți că una va fi 

rapidă și una lentă!). Când, în timpul dansului, veți bate din palme (după 10 de secunde), ei trebuie 

să rămână “înghețați” în poziția în care se aflau în acel moment (5 secunde). Bateți din nou din palme, 

urmează melodia lentă și, la fel, după 10 de secunde, “înghețați” elevii. Schimbați consemnul: pe 

melodia rapidă, trebuie să danseze lent – bateți din palme după 10 secunde, iar pe cea lentă trebuie să 

danseze în ritm alert.  

Participanţii sunt întrebaţi cum s-au simțit când: 

(1) au trebuit să rămână înghețați;

(2) au trebuit să schimbe ritmul.

Se repetă exercițiul,se reiau întrebările și sunt întrebați participanţii de ce există diferențe Se

subliniază faptul că, de data aceasta, emoțiile au fost mai diminuate ca intensitate deoarece au învățat 

“regula” jocului. Situațiile noi de viață ne provoacă emoții mai mult sau mai puțin intense; odată cu 

experiența învățăm să ne recunoaștem emoțiile și să le controlăm.  
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3. Vocea emoţiilor: Profesorul consilier prezintă participanţilor câte un cartonaș reprezentând

o emoție (cele șase emoții de bază: fericirea, furia, dezgustul, uimirea, tristețea și frica). Când se ridică

un cartonaș, toți participanţii strigă cât mai tare ,,Ana are mere`` astfel încât să reflecte emoția arătată.

Se discută despre schimbările care se petrec în corpul uman atunci când trăim diferite emoții prin

întrebări cum ar fi:

Cum a reacționat corpul vostru când ați strigat pe cartonașul cu fericirea / furia / dezgustul / 

uimirea / tristețea / frica? (ex. schimbările faciale, încordarea mușchilor, senzații de căldură etc.)  

4. Mesaj Pentru Tine: Fiecare părinte va transmite un gând frumos, o urare la început de an

școlar copilului său, iar copiii va transmite un gând frumos, o urare colegului din dreapta sa. 
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Evaluarea în școala online, 

o provocare pentru cadre didactice și elevi

prof. Schintee Carmen 

Școala Gimnazială ”Constantin Brâncuși” Tg-Jiu, jud. Gorj 

Învăţarea online,  prin natura sa, necesită un grad de independenţă al elevilor şi abilitatea de a 

rezolva probleme (adică, abilitatea de a rezolva probleme de învăţare şi probleme tehnice). Lucrul în 

afara şcolii, departe de profesori şi colegi, înseamnă că elevii trebuie să-şi asume responsabilităţi mai 

mari dacă doresc să reuşească la cursurile online.  

S-a încercat trecerea către abordări mai centrate pe elev în ceea ce priveşte predarea şi învăţarea

care încurajează elevii să facă acest lucru. Se pare că acest principiu ar trebui extins şi la evaluare. 

Autoevaluarea, evaluarea de către colegi, învăţarea prin descoperire, reflecţia şi articularea sunt doar 

câteva metode prin care elevii sunt încurajaţi să-şi administreze propria învăţare şi evaluare. Alte 

metode includ opţiuni de discutare a activităţilor de evaluare, mod de prezentare, durată a evaluării şi 

decizii referitoare la punctaj sau notare. Provocarea care rămâne este aceea de a găsi rezultate 

măsurabile pentru a demonstra însuşirea competenţelor şi a abilităţilor dorite. 

Nici unul din instrumentele de mai sus nu este în schimb dedicat metodelor complete de 

evaluare.  

Astfel, pentru probele orale putem folosi fără nicio problemă comunicarea video-audio unu la 

unu, sau pur și simplu camerele web în grupurile de Skype sau Zoom, în care evaluatul să poată 

expune răspunsul la o întrebare sau o lecție învățată. 

După opinia mea, probele scrise ies din discuție pentru instrumentele on-line. Inclusiv partea 

de teze scrise nu mai este aplicabilă. 

De asemenea pentru referate și proiecte putem folosi instrumente de management al 

conținutului pentru încărcarea acestora și evaluarea ulterioară de către profesor. Sau putem folosi 

clasicul e-mail pentru transmiterea spre evaluare a acestora. Dacă vorbim despre proiecte aplicate 

(modele, schițe, etc.) studentul poate filma prezentarea acestora și o poate posta on-line. 

Instrumentele de evaluare on-line ne pun la dispoziție o gamă largă de posibilități de evaluare, 

uneori tehnica fiind mult mai pregătită decât suntem noi dispuși să explorăm.  

Evaluarea trebuie să fie corectă. În on-line marea problemă este verificarea identității, mai ales 

în instrumentele gratuite care nu folosesc conturi instituționale. Trebuie să fie completă, continuă și 

corectă.  

Pentru a crește gradul de corectitudine a unui examen on-line, în formatul grilă, o soluție de e-

learning trebuie să poată pună la dispoziția creatorului de teste următoarele funcționalități esențiale: 

•Definirea și gruparea întrebărilor pe categorii ;

•Alocarea dinamică în teste a întrebărilor de pe diferite categorii;

•Dispunerea aleatorie a întrebărilor și variantelor de răspuns în test;

•Definirea diferitelor tipuri de întrebări în categorii: cu un singur răspuns, cu răspunsuri

multiple, răspunsuri scurte și multe alte variante; 

• Programarea testelor la anumite intervale orare;

•Limitarea timpului pentru execuția unui test în funcție de numărul de întrebări și de nivelul de

dificultate, validat în prealabil; 

• Închiderea automată a unui test și salvarea rezultatelor la expirarea timpului alocat;

•Limitarea posibilității de întoarcere la întrebările anterioare;

• Punctaj diferit pe tipuri de întrebări și nivel de dificultate;
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• Posibilitatea de reluare a testului de la întrebarea, momentul în care s-a întrerupt accesul on-

line la test, din varii motive dependente sau nu de platformă sau evaluat; 

• Protejarea accesului în teste cu o parolă comunicată pe alte canale (eventual într-o sesiune

Skype sau alt instrument în care să se asigure prezența); 

După opinia mea, doar platformele în care utilizatorul se conectează cu credențiale 

instituționale (matricol și parolă gestionată centralizat) sunt suficient de sigure pentru a permite 

evaluarea de la distanță. 
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Importanța platformelor evaluator de tip LMS 

(Learning Management System) în școala online 

Prof. înv. primar Schintee Gheorghe 

Școala. Gimnazială Nr. 1Telești, jud. Gorj 

Tehnologiile informatice au pătruns din ce în ce mai mult în domeniul educaţiei,  în predarea 

tututor disciplinelor, iar dezvoltarea exponenţială a Internetului a determinat diversificarea ofertei 

educaţionale, apărând noi tipuri de cursuri, instituţii şi platforme online care vin în ajutorul elevilor. 

Facilitarea accesului din faţa calculatorului la anumite instrumente  software dedicate instruirii, 

la manuale electronice, la o multitudine de teste online, a determinat ca alte noi metode de predare, 

învăţare, dar şi evaluare să fie adoptate în diverse instituţii educaţionale.  

Evaluarea online este o metodă a evaluării care poate răspunde eficient situaţiilor identificate, 

mai ales că poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiţionale: iniţială, 

continuă şi cumulativă. 

Evaluarea asistată de calculator (e-assessment în limba engleză) poate fi folosită pentru a 

evalua abilitați cognitive și practice. Abilitațile cognitive și cunoștințele sunt evaluare cu ajutorul 

aplicațiilor software de tip „e-testing”, pe când abilitatile practice sunt evaluate prin intermediul „e-

portofolio” sau a software-urilor de tip simulare. 

Un sistem de e-testing cuprinde doua componente principale: un motor de evaluare programat 

(software) și o bancă de itemi/baterii de teste. 

Modalitatea cea mai des întâlnita de susținere a unei probe de evaluare online este prin 

intermediul testelor de tip chestionar. Acestea pot presupune răspunsuri de tip „da” / „nu” („adevărat” 

/ „fals”) sau selectarea uneia sau mai multor variante corecte de răspuns dintre mai multe posibile 

(teste de tip single choice sau multiple choice). 

Fără a pune accent pe creativitate, testele de tip chestionar permit o evaluare cu un nivel înalt 

de obiectivitate, fiind aplicabile oricărei discipline. Dacă aceste teste nu sunt încărcate în prealabil 

într-un sistem de evaluare digitală sau incluse într-un software educațional, atunci ele pot presupune 

din partea evaluatorului un efort destul de mare în pregătirea întrebărilor și variantelor de răspuns. 

,,Evaluarea la distanță presupune accesarea de către utilizatori a unei platforme evaluator de tip 

LMS (Learning Management System – sistem de management al învăţării) prin internet sau intranet.” 

Un sistem de management al învăţării (de obicei abreviat ca LMS) este o aplicaţie 

software pentru administrarea, documentarea, urmărirea şi raportarea activităţilor de instruire, 

desfăşurate în clasă sau ca evenimente online, programelor de e-learning şi a conţinutului educaţional. 

Un LMS eficient şi robust ar trebui să fie capabil de următoarele acţiuni şi funcţionalităţi: 

1. Să centralizeze şi să automatizeze administrarea testelor;

2. Să utilizeze self-service și servicii auto-ghidate;

3. Să asambleze şi livreze conţinut de învăţare rapid;

4. Să consolideze iniţiativele de formare pe o platformă web scalabilă;

5. Să suporte portabilitate şi standardele definite pentru domeniu;

6. Să permită personalizarea conţinutului şi reutilizarea cunoştinţelor.

LMS-urile variază de la sistemele de gestionare a rezultatelor formării şi instruirii, până 

la aplicaţii software pentru distribuirea de cursuri pe Internet, cu funcţionalităţi de colaborare online. 
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Din dimensiunile şi modulele mari care pot fi incluse într-un sistem de tip LMS amintim: self-

service al cursanților (înscrierea cursanților online la activităţi de instruire susţinute de 

un trainer/instructor), flux de lucru de tip workflow pentru activităţi de instruire (de exemplu: 

notificări ale utilizatorilor, aprobări ale superiorului, managementul listei de aşteptare), furnizarea de 

instruire online în regim de autoinstruire (de exemplu: instruire asistată de calculator), 

evaluare online, managementul formării profesionale continue, învăţare colaborativă (de exemplu: 

partajare de aplicaţii şi forumuri de discuţii) şi managementul resurselor de instruire (facilităţi, 

echipamente). 

Unele sisteme LMS sunt de tip web-based pentru a facilita accesul la conţinutul educaţional şi 

administrare. 

,,LMS-urile sunt utilizate şi în cadrul instituţiilor educaţionale pentru a îmbunătăţi şi sprijini 

procesul de instruire în clasă şi pentru a oferi cursuri către mai mulţi cursanţi din întreaga lume.” 
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PROMOVAREA IMAGINII ŞCOLII ÎN SISTEMUL ON LINE 

Prof. Șchiopu Iuliana   

Dr. Tr. Severin 

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. 

Când imaginea reală este proastă, dar se promovează o imagine externă bună, se produce 

manipularea opiniei publice. Dacă imaginea reală și imaginea externă sunt precare, atunci există un 

semn clar al unei crize pentru instituția respectivă. 

Școala a avut un rol decisiv în dezvoltarea societății basarabene moderne. Instituțiile școlare au 

îndeplinit roluri și funcții multiple într-o societate în care modernitatea este tendențială și nu 

structurală. 

Această poziție îi dă autoritate școlii dar, paradoxal, și o anumită fragilitate în spațiul public 

actual din cauza interferării multor instanțe de socializare, iar unele dintre ele își arogă misiunea 

preluării unora dintre competențele ce aparțineau altă dată exclusiv învățământului.  

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 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 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 
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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. 

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). 

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. 

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. 
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Părinții un factor decisiv în realizarea învățării online la nivel preșcolar 

Prof. înv. preșcolar Schreiber Adriana         

Grădinița P. P. Bocșa, Jud. Caraș-Severin 

Datorită situației grele actuale cauzată de apariției noului COVID 19 ce a generat pandemia 

mondiala, au fost necesare unele schimbări majore în toate domeniile sociale dar și în învățământ la 

toate nivelurile, de la învățământul preșcolar până la studiile superioare și odată cu închiderea școlilor 

trecerea de la învățarea la clasă la învățarea prin utilizarea tehnologiei. 

Trecerea de la procesul instructiv-educativ desfășurat în cadrul grupui educațional și bazat pe 

relații psihologice directe la derularea activității didactice exclusiv prin mijloace moderne poate 

conduce la schimbări perceptive ale procesului educațional.  

Copii de vârâstă preșcolară au nevoie să comunice, să relaționeze cu ceilalți copii  dar și cu 

adulții, în această perioadă se dezvoltă deprinderi de autoservire, comportare, igienice de care vor 

avea nevoie pe tot parcursul vieții, iar aceste deprinderi se formează prin repetarea continuuă atat în 

activitățile de joc, rutine, tranziții  cât și în activitățile experentiale desfășurate în grădinițe.  

Această nouă abordare trebuie realizată atât de către cadrele didactice prin însușirea rapidă a 

noii tehnologii de învățare cât și de către elevi-preșcolari . La nivel preșcolar sunt implicate direct și 

familiile copiilor care preiau unele sarcini și obligații fără de care procesul nu se poate desfășura . 

La nivel preșcolar nu se poate realiza învățarea online fără sprijinul și colaborarea părinților, 

fraților, bunicilor. De aceea activitățile desfășurate cu preșcolarii se realizează sincron 1-2 pe 

săptămână și asincron în fiecare zi cu indicații, materiale de sprijin, recomandări. De multe ori trebuie 

realizată învățarea cu părinții pentru ca mai apoi ei să lucreze cu copii. 

Pentru ca procesul de învățare să se desfășoare în condiții cât mai bune am avut întâlniri sincron 

și asincron cu părinții și familiile copiilor iar acolo unde nu au existat mijloace de comunicare am 

distribuit materiale cu indicații si recomandări pentru realizarea temelor propuse.    

Am căutat încă de la început să realizez în fiecare săptămână o activitate sincron dintr-un 

domeniu de activitate pentru ca părinții să-și dea seama că fiecare activitate desfășurată are anumite 

etape de realizare, are un scop, obiective iar la final trebuie să existe o evaluare sub diferite forme. 

Activitățile propuse am căutat să fie cât mai atractive dar să se încadreze în temele propuse la 

începutul anului școlar. În realizarea temelor activităților asincron am căutat lincuri, activități filmate 

de  către mine sau de către alte cadre didactice,jocuri care au putut fi realizate în familie și în  același 

timp am asigurat materialele necesare pe care le-am distribuit săptămânal. 

Nu toți părinții au timpul fizic necesar pentru a realiza temele propuse, la ora propusa de aceea 

am susținut și ideea realizării temelor atunci când timpul permite dar să existe o conexiune și un 

rezultat al învățării. Activitățile sincron le-am planificat după ora 17.00 de comun acord cu 

părinții,fiind o ora la care majoritatea au ajuns acasă de la serviciu și au putut să se conecteze. 

Chiar dacă și cadrele didactice și părinții au făcut eforturi pentru ca procesul didactic să 

continuue iar copii să nu întrerupă procesul de învățare se simte lipsa comunicării,  relaționării cu 

ceilalți copii,cu educatoarea și de aceea ne dorim ca această perioadă să treacă și să ne putem întoarce 
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la activitatea normală, la clasă, la jocurile și jucăriile noastre, la cărțile, caietele, creioanele dragi, la 

poveștile și poeziile frumoase. 

Pentru că copilăria înseamnă joacă, jucării, bucurie și orcât de frumos este jocul cu părinții tot 

mai frumos rămâne jocul cu colegii și prietenii. 
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TRADITIE SI PREZENT IN INVATAMANTUL BARLADEAN 

Prof. Eleonora Scînteie     

Scoala Gimnaziala de Arte „N. N. Tonitza”   

Colegiul National „Gh. Rosca Codreanu” Bârlad 

“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 

Societatea umană a evoluat si evoluează continuu. Un domeniu important și prioritar intr-o 

societate este educația. Numeroase proverbe stau marturie interesului si aprecierii pe care generatiile, 

de-a lungul timpului, o acorda scolii si procesului de invatare – Omul cat traieste, invata!  

Reformele care au avut loc in societate de-a lungul timpului au vizat si invatamantul. Odata cu 

Unirea Principatelor Romane invatamantul romanesc a capatat noi valente. La Barlad din initiativa si 

cu fondurile donate de fratii Gheorghe si Nicolae Rosca Codreanu au fost inaugurate pe 20 octombrie 

1846, cursurile unuia dintre cele mai vechi licee din tara dupa Bucuresti, Iasi si Craiova. Pe 27 aprilie 

1886 s-a terminat constructia cladirii si au fost deschise portile celui de-al patrulea liceu romanesc,  

porti pe care intra cu emotii si astazi noi generatii de elevi.  

Profesionalismul dascalilor, dorinta de progres, studiul plin de abnegatie al elevilor au facut ca 

acest colegiu sa se poata mandri an de an cu rezultate remarcabile la concursuri, olimpiade si cu un 

procent ridicat privind promovabilitatea examenului de bacalaureat.  

Absolventii colegiului nostru sunt ingineri, medici, profesori, artisti, sunt oameni care prin 

pregatirea lor fac cinste invatamantului romanesc si localitatii. Pe pagina de onoare a colegiului sunt 

inscrise multe nume ale unor personalitati din domeniul stiintei, culturii si literaturii romane.  

Galeria academicienilor romani formati pe bancile colegiului din Barlad numara peste 24 de 

personalitati. Garabet Ibraileanu (critic, redactor si istoric literar, scriitor, profesor universitar), Vasile 

Parvan (istoric, arheolog, profesor universitar), Alexandru Philippide (lingvist, poet, profesor 

universitar), Stefan Procopiu (fizician de renume mondial, profesor o peroiada si la liceul pe bancile 

caruia s-a format, profesor universitar), Alexandru Vlahuta (scriitor, poet, prozator), N.N.Tonitza 
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(pictor) sunt doar numele a catorva dintre personalitatile care si-au inceput studiile pe bancile 

colegiului nostru cu ceva ani in urma.  

Calitatea in educatie presupune crearea conditiilor pentru cea mai buna, completa si utila 

dezvoltare. Transformarile profunde care au loc in sfera invatamantului determina pe oamenii de la 

catedra sa-si analizeze continuu experienta acumulata, sa o adapteze la cerintele actualei societati si 

la conditiile concrete din clasa.  

În contextul actual, în educație, când lumea contemporană tinde să se transforme într-o societate 

informațională apare nevoia de cunoaștere și se impune crearea de competențe digitale oferind astfel 

tinerilor o pregătire corespunzatoare pentru viitor. Diversificarea mijloacelor digitale moderne în scop 

evolutiv, pătrunderea hardware-ului și software-ului în societate, in activitatea de zi cu zi, reprezintă 

o permanentă provocare pentru educație.  Invăţământul este unul din domeniile de bază în care

tehnologia viitorului trebuie să pătrundă, aceasta având potenţialul  de a deschide noi orizonturi

educaţiei şi învăţării interactive.

Pandemia din primăvara anului 2020 ne-a arătat că în sistemul de învățământ sunt absolut 

necesare modificări.  Situația noua a detrminat rapid un nou mod de invatare, o învățare de tip online, 

care, a fost inițial abordată cu scepticism de către cei mai mulți profesori si parinti, și cu entuziasm și 

curiozitate de către cei mai mulți elevi.  

Aceste schimbări ne-au determinat abordarea procesul didactic dintr-o altă perspectivă 

prin înlocuirea în totalitate a interacțiunilor fata-in-fata cu elevii și colegii cu întâlnirile mijlocite de 

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

clase cu elevi și bazat pe relații directe in cadrul orelor de curs, la derularea activităților didactice, 

exclusiv prin mijloace moderne de comunicare online, 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 sala de 

clasa, de școală și cu instrumente online. 

Învățarea online este și va fi un șir de invenții și descoperiri, creativitate și comunicare eficientă, 

și va contribui la consolidarea abilităților de muncă independentă, promovarea încrederii in sine și 

ducand in final la progres. Cadrele didactice, precum și elevii, părinții, managerii școlari trebuie să 

fie autodidacți, să învețe din propria experiență, dar și din a celorlalți, pentru că nimeni nu a fost 

pregătit pentru învățarea în totalitate în mediu online.  

Sa nu uitam totusi ca omul este o fiinta sociala si trebuie avut in vedere rolul important al 

interactiunii directe, al comunicarii directe intre persoane. Se impune ca sa respectam masurile de 

protectie in vederea stingerii pandemiei pentru a putea reveni la viata cu care eram obisnuiti. Şcoala, 

instituţia formativă şi educativa, este un izvor nesecat de informaţie, un izvor din care curge educaţie, 

ştiinţă, cultură, asigurând o evoluţie bazată pe informaţii certe şi diverse, si nu trebuie sa uitam ca 

noi, cei de la catedra, suntem cei care, impreuna cu familia si comunitatea –„Construm valori pentru 

viitor!”.     

Bibliografie: 
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 Pavel Cerbusca: “Învățământul în mod online: eficacitate și eficiență” 
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Prof. înv. primar, SCOROȘANU CIPIANA CORALIA 

Școala Gimnazială ”Episcop Dionisie Romano” Buzău 

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. 

Elaborarea strategiei privind promovarea instituției școlare 

1. Prima etapă în elaborarea strategiei constă din analiza în detaliu a următorilor parametri:

a) puncte forte ale școlii, comparativ cu școlile din zonă;

b) puncte slabe ale școlii;

c) puncte de contact ale școlii cum mediul extern: profesori, elevi, facilitățile fizice ale școlii,

pagină web, pagină de facebook, broșuri, flayere de promovare etc. ; 

d) modalitatea de poziționare a școlii proprii și a școlilor din zonă - poziționarea – asocierea pe

care o crează auzul denumirii școlii în rândul populației (elevilor, părinților); 

e) puncte de diferențiere – ce are școala deosebit, ceva ieșit din comun care ar putea fi

promovat; 

2. Determinarea unei poziționări dorite: să fim percepuți de către părinți ca școala cu cele mai

bune rezultate școlare (olimpiade, concursuri, etc.), iar de către elevi ca școala în care procesul 

educațional nu e doar important, dar și interesant.  
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3. Elaborarea unui slogan

a) sloganul trebuie să sublinieze poziționarea;

b) sloganul trebuie să fie scurt, să poată fi utilizat în cât mai multe medii: în broșuri sau postere,

în prezentările conducerii școlii, pe site-ul școlii; 

4. Elaborarea ofertei educaționale (produsul), ce oferă școala unui elev, unui părinte

5. Elaborarea timeframe-ului de promovare: împărțirea anului în perioade de promovare activă

și perioade promovare pasive. De exemplu, în perioadele premergătoare deciziei de alegere a școlii 

părinții trebuie informați activ despre oferta educațională a școlii. Astfel, în perioada octombrie – 

februrie trebuie să aibă loc majoritatea acțiunilor de promovare, iar pe pacrusul întregului an școala 

trebuie să fie vizibilă, dar nu neapărat să promoveze un mesaj direct de a se înscrie la studii.  

6. Definitivarea canalelor de promovare: online; fizic (evenimente, ședințe cu părinții); media

(ziare locale, televiziuni locale etc). 

7. Definitivarea acțiunilor propriu zise de promovare

a) evenimente;

b) publicații;

c) broșuri/flayere;

d) reportaje tv/radio.

Particularizând, putem spune că 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. 

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 
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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 unităţilor şcolare 

Prof. inv. primar Scurtu Nicoleta 

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 Convorbiri

didactice Nr. 15/ martie 2017.

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;

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 3, MARTIE, 2021

554



- 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 școlii prin diverse surse informaţionale (presă locală scrisă, internet).

Propunerea de activităţi pentru formarea şi promovarea imagini a scolii 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, proiecte 

educaționale derulate; 

- popularizarea ofertei educaţionale propusă pentru anul şcolar 2020-2021.

Echipamente de birotică pentru editarea pliantelor şi realizarea prezentării electronice a scolii, 

consumabile necesare tipăririi pliantelor.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, atît fizice cât şi psihologige. 
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IMPORTANȚA JOCULUI DIDACTIC    

ÎN ACTIVITĂȚILE INSTRUCTIV - EDUCATIVE 

Prof. Înv. Primar: SCUTAR  MIHAELA ANGELICA       

Școala Gimnazială  Băișești / Jud. Suceava 

MOTTO „Copilul râde: înțelepciunea şi iubirea mea e jocul; tânărul cântă: jocul și înțelepciunea 

mea e iubirea; bătrânul râde: iubirea și jocul meu e înțelpciunea”. Lucian Blaga 

Printre metodele pe care cadrele didactice le folosesc în sistemul actual de învățământ, își fac 

loc, din ce în ce mai mult, metodele activ-participative care îi provoacă pe elevi să caute modalități 

diverse  în  realizarea  sarcinilor  de  lucru/învățare. 

Preocuparea învățământului actual pentru formarea unei atitudini active, bazată  pe  curiozitatea  

intrinsecă,  dorința  de  a  observa  și  explica,  de  a  experimenta,  a  construe,  a  explora,  a  descoperi  

și  a  crea,  duce la  folosirea acestor  metode   tot  mai  des. Astfel este stimulata participarea conștientă 

și activa, copiii sunt  antrenați  să  caute,  să  cerceteze,  să  găsească  noi  cunoștințe,   să  le  prelucreze,  

să  le  sistematizeze,  și  soluții  la  problemele  apărute.  Analizând caracteristicile sale, putem 

considera  jocul  didactic  una  din  metodele  activ-participative.  

Prin ansamblul de acțiuni și operații care se derulează în paralel cu destinderea, buna dispoziție   

și  bucuria,   se  urmăresc  obiective  de  natură  intelectuală,  morală  și  dezvoltare  fizică  a  copilului. 

Ca metodă instructive-educativă, jocul didactic poate fi implementat în toate momentele unei 

activătăți didactice dar cel mai des se folosește în consolidarea și fixarea cunoștințelor. 

Referitor  la  disciplinele  de  învățământ,  jocul  didactic  se  regăsește  în  toate,  ajutând  

cadrele  didactice   în  organizarea  atractivă   a  activităților.  Diversitatea  jocurilor  didactice   poate  

fi   un  sprijin  real  pentru  detensionarea  orelor  care  par  rigide  și  greoaie  pentru  elevi.  Acest  

lucru  duce  la  o  repulsie  din  partea  copiilor  pentru  activitatea  de  învățare  sau,  chiar,  pentru  o  

anumită  disciplină.   

Dar,  pentru  desfășurarea  reușită   a  jocului   cadrul  didactic  trebuie  să   stabilească   foarte  

bine  componentele  acestei  metode: 

a) Obiectivele,

b) Conţinutul,

c) Sarcina didactică,

d) Regulile jocului,

e) Elementele de joc,

f) Materialul didactic.

Obiectivele – trebuie formulate concret, operaţional şi urmărite pe întreg parcursul jocului

didactic. 

Conţinutul este format din totalitatea cunoştinţelor, deprinderilor, priceperilor de care dispun 

copiii şi care sunt activate pe parcursul jocului, în funcţie de sarcina jocului (reactualizarea 

informaţiei, reproducerea, recunoaşterea), precum şi din capacităţile pe care şi le formează şi/sau 

consolidează în cadrul jocurilor.  
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Sarcina didactică/sarcinile didactice reprezintă problema centrală de gândire/de acţiune pusă în 

faţa copilului (de a identifica, de a descrie, de a compara, de a grupa, de a formula, de a despărţi, de 

a ordona etc.).  

Sarcinile didactice se regăsesc în formularea cerinţei jocului, sunt corelate cu obiectivele vizate 

şi trebuie formulate clar, în termeni operaţionali. Sarcinile jocului trebuie astfel formulate încât să 

antreneze întreaga personalitate a copilului (intelectual, afectiv, motivaţional, volitiv).  

Regulile jocului – au rolul de a arăta copiilor cum să se joace, cum să rezolve problema 

respectivă (fie de natură intelectuală, fie motrică), ele concretizând sarcina didactică, modalităţile de 

organizare a activităţii ludice.  

Elementele de joc trebuie să fie prezente atât în scopuri de relaxare a copiilor, de recompensă 

finală, cât şi ca mijloc de rezolvare a sarcinii de joc: întrecere, încurajare, stări de tensiune etc.  

Materialul didactic trebuie să fie variat, în concordanţă cu obiectivele şi sarcina didactică, să 

dispună de calităţi şi valenţe pedagogice, estetice, igienice. 

„Jocul este o asimilare a  realului  la  activitatea  proprie, oferindu-i  acestei  activități alimentația 

necesară şi transformând realul în funcție de multiplele trebuințe ale eului.  

Iată de ce, toate metodele active de educare a copiilor mici cer să li se furnizeze un material 

corespunzător pentru ca, jucându-se, ei să reuşescă să asimileze realitățile intelectuale care, fără 

aceasta, rămân exterioare înțelegerii copilului”- argumentează   Jean Piaget. 

BIBLIOGRAFIE: 
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2. Claparede, Edouard, „Psihologia copilului şi pedagogia experimentală”, Ed. Didactică şi
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII         

Școala online 

Educatoare: Scutelnicu Cristina Angelica 

Grădinița cu P. P. nr.  4 Alexandria, jud. Teleorman 

Declanșarea pandemiei de Covid-19 în luna martie a anului trecut a reprezentat o schimbare 

majoră în ceea ce privește realizarea activităților în învățământul preșcolar. Prezența fizică la 

grădiniță a fost înlocuită cu grădinița online, o adevărată provocare atât pentru preșcolari, cât și, 

deopotrivă, pentru cadrele didactice și părinți. 

Pentru a respecta recomandarea Ministerului Educației, aceea ca preșcolarii să nu fie ascultați 

sau să facă lecții online, am realizat scurte filmulețe, ținând cont de planificarea anuală a activităților 

care trebuie desfășurate la fiecare grupă de vârstă. 

Filmulețele erau realizate în două etape: 

- O primă etapă o reprezenta conceperea activităților în programul PowerPoint.

- Cea de-a doua etapă presupunea realizarea videoclipului în programul YouCut.

Aceste videoclipuri au fost distribuite inițial pe pagina de Facebook  a grădiniței și pe grupurile 

de Whatsapp ale părinților. Începând cu luna noiembrie a anului trecut, temele au fost postate pe 

Google Classroom, dar și pe canalul de youtube al grădiniței ( Grădinița Nr.4 Alexandria). A fost o 

modalitate inedită de a prezenta informații noi copiilor, într-un format atrăgător atât pentru ei, cât și 

pentru părinți.  

Filmulețele puteau fi vizionate atunci când copilul avea dispoziția necesară și, de asemeanea, 

atunci când și părinții aveau timp să supravegheze preșcolarul și să-l ajute să înțeleagă mai bine 

conținutul materialului prezentat.  

Putem spune că, în această perioadă, părinții au fost mâna dreaptă a educatoarelor. Fără sprijinul 

acestora, preșcolarii nu ar fi putut accesa aplicațiile menționate mai sus.  

Feedbackul a fost unul extraordinar. Videoclipurile au înregistrat un număr foarte mare de 

vizualizări, iar preșcolarii își prezentau entuziasmați lucrările realizate la Domeniul Estetic și Creativ 

sau la Domeniul Om și Societate, respectând instrucțiunile prezentate în videoclip. 

Deși ne putem închipui că părinților le-a fost destul de dificil să-și împartă timpul între serviciu 

și activitățile cu copilul, această perioadă a avut și o parte foarte bună, aceea de a oferi adulților 

posibilitatea de a petrece timp de calitate cu copiii lor.  

Intervalul orar al întâlnirilor de pe platforma Google Classroom era stabilit de comun acord cu 

părinții. Deși nu participau toți preșcolarii, cei care erau prezenți se bucurau să dialogheze cu colegii 

lor, să le împărtășească din ceea ce au făcut în timpul săptămânii sau în vacanță, să le prezinte frații 

și surorile care erau și ei prezenți în camera respectivă, supravegheați îndeaproape, de fiecare dată, 

de unul dintre părinți sau chiar de ambii părinți. Puteam spune, la un moment dat, că întreaga familie 

participă cu veselie și interes la activitatea din ,,grădinița online”. 

Am avut și avantajul de a coordona grupa mare, preșcolarii fiind foarte receptivi și disciplinați, 

dornici să învețe lucruri noi și să realizeze lucrări practice pe diverse teme. 

Un rol deosebit de important pentru promovarea imaginii grădiniței îl are directorul unității. În 

cazul grădiniței unde eu profesez, doamna director a fost promotorul realizării acestor videoclipuri, 

cel puțin la nivelul județului Teleorman, dacă nu, poate, chiar la nivelul țării. Tot timpul ne-a sprijinit 

cu idei, a mediatizat videoclipurile și ne-a impulsionat să devenim, pe zi ce trece, specialiști în 

editarea clipurilor video pentru preșcolari.     
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Alături de colegele de la celelalte grupe mari ale grădiniței am format o echipă bine închegată, 

care a lucrat tot timpul împreună, cu profesionalism, pentru a realiza activități corecte din punct de 

vedere metodic și științific.  

Dragostea pentru copii, pasiunea cu care-și exercită fiecare cadru didactic meseria de formator 

de suflete ne fac să depășim greutățile acestei perioade și să sperăm că, în curând, totul va reveni la 

normal. Iar noi, educatoarele, ne vom putea ține din nou de mână cu preșcolarii, pentru a juca jocul ,, 

Ursul doarme și visează”, vom construi împreună un castel și vom cânta o melodie săltăreață.        
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Promovarea imaginii școlii 

„Scoala online” 

Prof. Itinerant Secan Emilia 

CSEI BRAILA 

În zilele noastre, unitatea de învățământ trebuie să fie pregătită să facă față unor probleme care 

au aparut in toate tarile lumii. Aceste probleme au avut un mare impact si in sistemul educational.    

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 desfasura activitatea si mai ales de a-si construi o imagine in 

societate.Deschiderea spre nou se realizează datorită cadrelor didactice pregătite, care intervin în 

favoarea acestei dezvoltării continue a școlii.  

Prin activitatile de predare \evaluare s-a putut stabili ceea ce se cere de la unitatea de învățământ 

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 scolii şi  a 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 elevilor şi 

profesorilor in procesul educational. Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în 

comunitate se realizează, în primul rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții 

fiind, în principal, primii interesați de acest aspect. Crearea acestei imagini se realizează 

prinimplicarea fiecarui cadru didactic din instituție, schimbarea venind prin fiecare dintre noi. 

Motivarea elevilor printr-o educație individualizată, adaptată la particularitățile intelectuale ale 

elevului, folosirea mijloacelor tehnologice în strategii de predare/evaluare atractive vor crea o 

imagine pozitivă asupra elevilor si a școlii. Promovarea imaginii instituției se realizeaza și prin 

elaborarea unor proiecte la nivel local care să vizeze implicarea in mod direct a elevilor si a parintilor, 

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 acțiunicum ar fi: 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 este cea care promovează astfel de activități, beneficiind de 

o imagine 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, în primul rând, o atitudine deschisă și inovativă, atât în  modul de

realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii respectiv parintii, asigurând o atmosferă relaxantă

care să permită stimularea creativă a elevilor.

Promovarea imaginii pozitive a scolii,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, putem ține la curent părinții cu tot ce se întâmplă în școala, 

putem promova activitățile și implicit școala în cadrul căreia acestea se desfășoară. 

Prin combaterea violenței din unitatea școlară, reducerea incidentelor din cadrul acesteia, 

oferim 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 in comunitate. Astfel parintii 

vor avea mai multa siguranta si vor putea participa alaturi de elevi la multe activitati din cadrul scolii. 
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Imaginea școlii poate fi promovată oferind elevilor ceea ce așteaptă și au nevoie: 

-educație de calitate,

-accesul la ofertele educaționale

-individualizarea învățării,

-combaterea discriminării,

-reducerea violenței

-promovarea unui comportament moral pozitiv

-participarea la activități extrașcolare.

Școala noastră, în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante si riguroase, unui efort

colectiv al cadrelor didactice ,toate acestea ducand in final la o educatie de calitate.    

Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece această imagine pozitivă se creează 

greu și se poate pierde rapid. 
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Importanța activității educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Prof. înv. prim.: Seceleanu Carmen,     

Școala Gimnazială Câlnic - Structura Hodoreasca,     

Comuna Câlnic, Județul Gorj 

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 elevilor. 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. 

Astfel, instituația din care eu fac parte și pe care o reprezint în acest parteneriat,Școala 

Gimnazială Câlnic,din județul Gorj,este privilegiată din acest punct de vedere,deoarece avem un 

sprijin extraordinar din partea autorităților locale:Primărie,Consiliu local.Cadrele didactice sunt 

susținute în permanență,în orice proiect demarat ,proiect care adduce localității o plus-valoare. 

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 elevilor, proiecte 

educaționale derulate; 

-promovarea imaginii instituţionale şi a ofertei educaţionale cu ajutorul paginii web a școlii;

-popularizarea ofertei educaţionale propusă pentru anul şcolar 2021-2022 (în școală şi în afara

ei). 

Plan de promovare a imaginii școlii în comunitate- 

Ţintă şi obiective specifice: 

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

 Obiective specifice: 

• popularizarea rezultatelor școlii în comunitatea locală;

• atragerea unui număr cât mai mare de elevi din zona arondată unităţii noastre;
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• realizarea planului de şcolarizare propus.

Actualmente în cadrul Scolii Gimnaziale Câlnic funcţioneză un corp didactic bine pregătit 

,material didactic de actualitate, cabinete pe specializări, o buna colaborare cu instituţiile comunei 

(Primărie, Consiliu local, poliţie, dispensar, biserică). Elevii participă în continuare la concursuri 

şcolare, olimpiade locale, judeţene şi naţionale unde se bucură de un real success. 

Cadrele didactice au implicat elevii în diferite activități, proiecte regionale, naționale, precum 

și internaționale, copiii bucurându-se de rezultate foarte bune la aceste concursuri. 

De aceea, suntem adepții motto-ului: "Educatia este ceea ce ramane dupa ce uitam tot ce am 

învăţat în şcoala." -Albert Einstein. 
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Promovarea imaginii școlii în activitățile on line 

Prof. SECHELI VERONICA 

Liceul Economic Năsăud 

Procesele de transformare ale societăţii înregistrate în ultimii ani 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. De 

aceea, reieșind din contextul politicilor educaționale valorificate la moment prin care școala a devenit 

o instituție de acordare a unor servicii educaționale, mi-am propus să abordez valențe de imagine ale

liceului prin desăvârșirea identității specifice a acestei instituții în valorificarea plenară a potențialului

educational.

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. De altfel, 

verbul ”to brand” se referă la toate activitățile care influențează percepțiile clienților și activitățile 

firmei. 

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 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. 
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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 acesteea, reprezintă codul genetic al organelor școlare, prin care are loc dezvoltarea 

școlii per ansamblu prin cultură. 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. 

Bibliografie: 

Miclea, M., Lemeni, G., Consiliere si orientare - Ghid de educatie pentru cariera, 2004 
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Segarceanu Georgeta,         

Școala Gimnaziala Nr. 2 Caracal 

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. 

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. 

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 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. 
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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 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. 

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. 

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 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: 

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. Preșc.: Seichei Ioana Maria, 

G. P. P.  Draga mea, Satu Mare 

“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. 

Factorii educaționali sunt cei care asigură un cadru social organizat pentru desfășurarea 

acțiunilor educative, în conformitate cu anumite  principii prevăzute în documentele școlare. Factorii 

educaționali funcționează pe baza unor norme care își pun amprenta asupra tuturor componentelor 

educației. 

Factorii educaționali sunt: cu acțiune directă: grădinița și școala, iar cu acțiune indirectă: 

familia, comunitatea, instituțiile culturale, biserica, mass media, gupul de joacă... 

Educația este obligatorie, dar din fericire nici o instituție nu poate forța alegerea părintelui sau 

a copilului, el este liber să aleagă. Această dependență a unității școlare de libertatea de alegere a 

părintelui sau a copilului face ca grădinița respectiv şcoala să depindă de implicarea ei în modificarea 

nevoilor şi aşteptărilor acestora.  

Informarea nu este de ajuns, grădinița respectiv şcoala trebuie să aibă capacitatea şi să fie 

pregatită de a adapta programul educaţional la nevoile în schimbare ale copilului. 

Grădinița sau școala este un element esenţial al oricărei comunităţi prin resursele umane pe care 

le are, dar şi prin spaţiile de învăţare disponibile. O grădiniţă sau o școală responsabilă este succesul 

dezvoltării permanente a comunităţii. Grădiniţa sau școala, 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 grădinițe sau şcoli poate promova în mediul intern şi extern al unitătii o imagine 

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

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

continuă schimbare precum în contextual actual: “Grădinița sau școlala online” 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. 

  Factorul principal în crearea imaginii grădiniței sau al 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 grădiniței sau al 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. 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 3, MARTIE, 2021

568



Utilizatorii care vor să beneficieze de serviciile oferite de grădiniță sau 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 grădiniței sau a școlii.   

Imaginea unei școli este cel mai bine promovată prin acțiunile desfășurate, în contextul 

domeniului de activitate. Calitatea gradiniței sau a  școlii depinde de factorul uman, atât de cadrele 

didactice, elevi și orice alte persoane care lucrează în grădinișă sau în școală, toate acestea 

influențează imaginea pe care beneficiarii serviciilor grădiniței sau școlii și-o formează despre 

activitățile organizației școlare. 

Astăzi grădinițele respectiv 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 grădiniță respectiv școală, calitate regăsită în nivelul de satisfacție al beneficiarilor: elevi, părinți, 

comunitate față de serviciile oferite de școală. Imaginea grădiniței sau a școlii propusă pentru spațiul 

public și implicit pentru mass-media cuprinde, în mod obligatoriu, obiectivul fundamental al grdiniței 

sau 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. 

Echipa de conducere a unității 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 copii, 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).  

Grădinița sau școala 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 copii/elevi, lucru de care, în acest mediu concurenţial, depinde nu numai evoluţia 

instituţiei, digitalizare ci chiar existenţa ei. Performanţa educaţională se poate realiza prin atragerea 

de cadre didactice şi închegarea unui corp profesoral competent, promovarea unei viziuni moderne , 

privind actul de învăţământ tradițional și online, precum şi asigurarea unei baze materiale didactice 

complexe şi competitive. 

BIBLIOGRAFIE ȘI WEBOGRAFIE: 

1. Iosifescu Ș. Calitatea educaţiei: concept, principii, metodologii. București, 2008.

2. ”Împreună pentru copii: grădiniţa şi comunitatea”- Proiectul pentru Reforma Educaţiei Timpurii

3. Guzgan V. Management educaţional: cultura organizaţională în unitatea şcolară. Chișinău:

Valinex, 2003.

4. https://ccdtulcea.ro/wp/wp-content/uploads/revista/15/12-Vlaicu-Daniela_Importanta-
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Educatia in era tehnologiei 

Prof. inv. primar SEMENESCU IONELIA ALINA 

Sc. Gimnaziala Nr. 1, Motru 

Cand deschidem un computer conectat la internet, o intreaga lume se deschide in fata noastra. 

Timpul petrecut online nu inseamna doar divertisment si relaxare, ci poate fi timp dedicat cresterii si 

evolutiei noastre. Iar pentru copii, acest lucru este adevarat cu atat mai mult cu cat tehnologia devine 

tot mai frecvent parte a experientei copiilor in mediul scolar.  

Insa invatarea online poate fi realizata cu succes si acasa, aducand cu ea o multime de avantaje 

si beneficii. 

• Invatarea online ii poate ajuta pe elevii care raman in urma in clasa. Ei pot gasi online manuale

scolare digitale, resurse suplimentare care sa ii ajute sa recupereze ceea ce au pierdut. In plus, multe 

dintre cursurile online sunt vizuale, dinamice si usor de inteles, calitati care nu pot fi mereu atinse in 

lectiile din clasa. 

• Invatarea online poate ajuta si copiii care se plictisesc la scoala fiindca potentialul lor este

mult mai ridicat decat al celorlalti. Acesti elevi pot sa isi descarce cursuri si informatii suplimentare, 

pe care de altfel, nu le-ar fi primit la scoala. 

• In invatarea online, informatiile pot fi reluate de ori cate ori este nevoie. Daca la clasa,

profesorul explica o data sau de cateva ori lectia, acasa, in fata calculatorului, copilul tau poate reciti 

informatiile de cate ori are nevoie. De asemenea, poate cauta explicatii suplimentare, poate cere 

ajutorul „colegilor” virtuali sau, in unele cazuri, chiar profesorilor care predau cursul online. 

• Cursurile online sunt mult mai variate si mai adaptate prezentului decat materiile din scoala.

Copiii pot invata de acasa programare, design web sau genetica, fara sa fie nevoiti sa astepte sa ajunga 

la facultate sau la liceu. 

• Accesul la informatii este mult mai usor. Nu doar ca astazi copiii pot gasi informatiile de care

au nevoie fara a se deplasa la biblioteca, dar pot aborda online specialisti sau profesori care sa le ofere 

detalii sau sa le raspunda la intrebari. 

• Motivatia pentru invatare poate creste daca adolescentul sau copilul tau intra in contact cu alti

copii interesati de aceleasi subiecte ca el. Schimbul de idei si informatii poate mentine viu interesul 

copilului tau pentru invatare. 

Educatia online poate lua forme variate. La scoala, copilul poate folosi instrumentele educatiei 

online pentru a face cercetare, pentru a crea continuturi, pentru a lucra unii cu altii sau pentru a lucra 

individual. 

Invatarea online nu depinde de prezenta fizica a altor persoane (cadrele didactice) care sa il 

motiveze pe copilul tau sa depuna efort sau sa isi concentreze atentia asupra lectiei. Astfel, copiii si 

adolescentii care urmeaza un curs online sunt responsabili pentru felul in care isi organizeaza timpul 

si materialul de invatat, dar si pentru cat de motivati si interesati raman fata de invatare. Aceasta 

experienta le poate fi de folos in anii de studentie, cand vor fi mult mai liberi si in acelasi timp mai 

responsabili de felul in care isi organizeaza invatarea. 

Familiarizarea cu tehnologia 

Instrumentele online care pot fi folosite in invatare nu se reduc la Google si accesarea de site-

uri educationale. Cand copilul tau se inscrie la un curs online, va invata sa foloseasca si alte 

instrumente utile in comunicarea cu ceilalti si in organizarea activitatii sale:  Google Hang-outs, 
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Google docs, calendare, aplicatii de planificare si comunicare. Toate acestea ii pot fi utile si in viata 

de student, deoarece o mare parte din activitatea de invatare si comunicare la facultate se realizeaza 

si online. 

Un studiu recent realizat arata ca elevii care folosesc educatia online petrec mai multe ore pe 

saptamana implicati in sarcinile scolare, reusesc sa recupereze mai usor daca pierd informatiile 

transmise la scoala si sunt mult mai interesati sa isi continue studiile decat elevii care folosesc doar 

mediul de invatare traditional. 

Ajuta-l sa aiba un program zilnic previzibil 

Chiar daca nu mai merge la scoala, este important sa se trezeasca suficient de devreme pentru 

a avea timp sa ia micul dejun inainte de ore, sa isi faca patul si sa se imbrace in haine de scoala – un 

detaliu aparent minor, dar care il poate ajuta sa isi concentreze atentia mai bine. Dupa ce orele online 

se incheie, in functie de programul vostru zilnic, incearca sa incluzi si timp petrecut afara, in conditii 

de siguranta (o plimbare in aer liber il ajuta pe copil sa se relaxeze), facand miscare.  

Redefineste-ti asteptarile 

Din pacate, scoala online vine cu dificultati specifice, care pot fi depasite cu efort suplimentar 

din partea copiilor, parintilor si cadrelor didactice. Este bine sa avem asteptari realiste legate de 

invatare in aceasta perioada: cel mai probabil, copiii vor avea mai multe dificultati in a intelege lectiile 

predate, vor avea mai putina motivatie sa se implice in invatare si le va fi greu sa isi concentreze 

atentia.Incearca sa gasesti solutii pentru problemele de invatare ale copilului tau impreuna cu cadrele 

didactice.De asemenea, nu incerca sa inlocuiesti cadrele didactice si nu te astepta sa ai mereu rezultate 

excelente cand incerci sa explici o notiune copilului tau. Este nevoie de pregatire teoretica si practica 

pentru a deveni un cadru didactic competent. 

Asigura-i un mediu de invatare. 

Alege impreuna cu copilul tau, locul in care se simte cel mai confortabil din casa pentru a putea 

invata. Un prim aspect ce trebuie sa il iei in calcul este prezenta distractorilor. Incearca sa eviti o 

incapere cu geamul spre curte sau spre strada sau incearca sa nu lasi in jur jucariile preferate ale 

copilului. In plus, aminteste-ti ca pentru multi copii, timpul petrecut pe internet insemna pana acum 

relaxare si distractie. Acum, timpul petrecut pe internet inseamna invatare si atentie. Pentru copiii de 

varste mici, aceasta trecere poate fi dificila. Poti lua in considerare blocarea site-urilor sau aplicatiilor 

care tind sa ii distraga atentia copilului in timpul lectiilor online. 

Ideal ar fi sa creezi doua zone de invatare in casa, in care copilul tau sa se conecteze la clasa 

online si altul in care sa isi faca temele. Nu este nevoie sa fie in camere diferite, pot fi doar colturi 

sau spatii diferite din aceeasi camera. Aceasta diversificare e utila in special pentru ca nimanui nu ii 

place sa stea ore intregi in acelasi loc. 

Stabiliti impreuna scopuri care sa il ajute sa invete mai eficient. 

Cand ii implicam pe cei mici in stabilitrea scopurilor, ne asiguram ca sunt motivati sa le 

indeplineasca. Pentru ca invatarea online este o experienta noua, il poti incuraja pe copil sa o 

considere ca pe o provocare pe care o poate depasi cu obiceiuri noi legate de invatare. Obseva care 

sunt dificultatile frecvente ale copilului tau si prpoune-i sa gasiti impreuna solutii. De exemplu, ii poti 

spune: „Am observat ca aazi ai depasit pauza de joaca si nu au reusit sa termini temele. Cum am putea 

proceda maine ca sa ai timp si pentru joaca si pentru invatare?”. 

Pentru copiii de varste mai mici, scopurile legate de invatare ar putea consta in a petrece 30 

minute fara intrerupere facandu-si temele, pentru copiii mai mari, scopurile ar putea fi legate de 

evitarea distragerii atentiei de la lectii prin tehnologie (sa evite navigatul pe internet in timpul lectiilor, 

de exemplu). 

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. 

Considerăm acest  nivel de flexibilitate ca fiind 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. 
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,,Promovarea imaginii școlii” 

Autor: prof. Șerban Daniela   

Coautor: prof. Peiu Doru     

Școala Gimnazială ,,Nichifor Ludovig” Niculițel, jud. Tulcea 

Promovarea imaginii unei școli se realizează prin publicarea tuturor reușitelor cadrelor 

didactice și ale elevilor, internetul fiind cel mai folosit mod de a face accesibile rezultatele și 

produsele activităților lor. Cu ajutorul unui site, a unui blog, a unui grup WhatsApp, a unui email sau 

a unei platforme online putem informa părinții despre tot ce se întâmplă în școală, promova activitățile 

și implica școala în proiecte sau parteneriate. 

Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. Activitățile de acest 

gen au la bază toate formele de acțiuni turistice, ateliere de creație, concursuri și parteneriate cu alte 

școli. Activitățile extracurriculare reprezintă o modalitate 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, național sau internațional. 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. 

Dintre activitățile ce se pot derula online și care ajută la promovarea imaginii școlii, 

parteneriatul presupune activități noi, proiectate în conformitate cu un plan de acțiune, pentru 

realizarea unor obiective, cu ajutorul unor resurse umane, tehnice și financiare. 

Învățarea bazată pe parteneriate și proiecte este o formă modernă și complexă de învățare- 

evaluare care angajează elevii într-o investigație bazată pe comunicare-cooperare- colaborare. 

Abordarea aceasta are o eficiență crescută în creșterea motivației copiilor și în stimularea operațiilor 

superioare ale gândirii. 

Fiecare copil este unic, are trăsături diferite și  o identitate socio- culturală. El află soluțiile 

problemelor prin formularea și rezolvarea întrebărilor, comunicarea ideilor, crearea de produse noi, 

formularea de predicții. Din dorința de a-i stimula pe elevi să învețe  limba engleză mai bine și să 

aplice cunoștințele din domeniul informaticii, să manifeste interes și să-și găsească  multiple 

preocupări, am încercat mereu să-i implic în activități specifice noi și atractive cum ar fi concursuri, 

parteneriate la nivel local și la nivel internațional. Ideea unui parteneriat internațional a încolțit  în 

cadrul Școlii Gimnaziale ,,Nichifor Ludovig” Niculițel, unde profesez, în anul 2012  când am hotărât 

să caut parteneri europeni dornici să corespondeze în limba engleză. Au răspuns solicitării mele două 

doamne profesoare de limba engleză din două țări cu culturi, obiceiuri și tradiții total diferite: d-na 

prof. Ana Lara Diez de la IES Comercio din Logrono, La Rioja,  Spania și d-na prof. Gulnigar Kaya 

de la școala Hurriyet Ilcogretim Okulu din Mersin, Turcia.  

Parteneriatul cu Turcia a durat doi ani școlari și a fost un real succes. Cei peste 20 de elevi 

selectați să corespondeze în limba engleză cu elevii turci și-au dezvoltat interesul pentru cunoașterea 

altei țări prin prezentarea frumuseților culturale și geografice, au lucrat în echipă, au căutat informații, 

și-au folosit cunoștințele de cultură generală și de geografie și și-au îmbunătățit comunicarea în limba 

engleză. Etapele pe care le-am urmărit în derularea proiectului ,,The correspondence club” (,,Clubul 

de corespondență”) au fost stabilirea partenerilor, schimbul de informații despre școli- comuna 

Niculițel și orașul Mersin, discuții pe baza informațiilor primite, a prezentărilor PowerPoint, a 
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fotografiilor, realizarea unor desene și a unor obiecte care să ilustreze obiceiuri și tradiții din România 

(mărțișoare, felicitări de Paști, felicitări de Crăciun etc.). 

Parteneriatul cu IES Comercio din Logrono, Spania se derulează din 2012 și continuă și în 

prezent, puțin mai lent sau cu pauze  în perioada pandemiei, dar cu speranțe de mai bine pentru viitorii 

ani școlari. Elevii din Spania sunt foarte entuziasmați de tot ceea ce  presupune corespondența cu 

prietenii lor din România și, mai mult, cadrele didactice din Spania își doresc să cunoască mai bine 

sistemul de învățământ din țara noastră și să le formeze elevilor lor competențe de comunicare într-o 

limbă străină.  

Interesul pentru acest proiect ne-a dat curaj să le cerem  elevilor din Spania să scrie scrisori și 

în limba franceză, implicându-i în proiect și pe profesorii de limba franceză din școala noastră. Astfel, 

în cei nouă ani au fost redactate sute de mailuri și de scrisori în cele două limbi studiate de elevii 

parteneri, mailuri și scrisori în care au povestit despre familiile lor, despre orașele în care locuiesc, 

despre atracții turistice și despre frumusețea acestora, despre evenimentele importante din istoria 

fiecărei țări, bucătăria tradițională, relieful ținuturilor natale, sărbători importante, pasiuni.  

Elevii se  implică permanent în acest proiect, mai ales pentru că fac cunoștință cu tineri de vârsta 

lor, creează prezentări video și PowerPoint pe care le trimitem pe mail , au posibilitatea de a vedea 

cum arată școlile din alte țări și învață prin descoperire. Nu trebuie uitat nici faptul că dacă proiectele 

sunt de calitate, activitățile selectate sunt din ce în ce mai numeroase, mai interesante și mai 

motivante, relația dintre profesori și elevi este mai bună și colaborarea dintre profesorii din școală 

este mai fructuoasă. În plus, se îmbunătățește și relația cu conducerea școlii, crește motivația elevilor 

pentru învățare  pentru a fi selectați să primească un corespondent, renunțând la rolul pasiv și 

adoptând o atitudine de colaborare și de investigare. 

Activitățile derulate contribuie la creșterea gradului de conștientizare asupra diversității 

culturale bazată pe valori europene comune. Ne dorim să promovăm online imaginea școlii noastre 

și multiculturalismul, să formăm un spirit de respect față de valorile europene prin încurajarea 

dialogului intercultural, să promovăm Școala Gimnazială ,,Nichifor Ludovig” la nivel internațional 

și să atragem atenția atât asupra comunității locale , cât și asupra unor rezultate deosebite obținute de 

elevii noștri. 

Foto 1- Școala IES Comercio, Logrono, Spania 
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ȘCOALA ONLINE   

ÎNTRE NECESITATE ȘI PROGRES 

Prof. Șerban Elena    

Școala Gimnazială ,,Mihai Viteazul’’ Băbiciu, Jud. Olt 

Pentru ca procesul instructive-educativ să atingă finalitățile propuse, pe fondul pandemiei 

existente, sistemul de învățământ se reorientează către practici  noi de comunicare și de cooperare 

prin care să asigure continuitatea învățării și funcționarea organizațională.  

Măsurile instituite prin starea de urgență ne relevă maniere diferite, câteodată inedite, de a fi și 

a acționa. 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.   

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 constituire a unei baze de resurse educaționale deschise sau 

demersurile din proiectele ROSE și CRED.  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; 

• companiile edtech nu au fost stimulate pentru a construi soluții interoperabile, mulate pe

nevoile de sistem ale educației.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.  În același timp, trebuie 
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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 . Este 

evident că de amploarea și de fundamentarea științifică riguroasă a unei astfel de perspective depinde 

nivelul la care putem răspunde adecvat provocărilor existente, într-un efort de a îmbunătăți calitatea 

educației pe termen scurt, mediu și lung.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.  

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.Câteva măsuri transversale pot fi (re)aduse în agenda publică și 

calibrate prin prisma experienței acestei perioade:  

Centrarea pe mecanisme de suport, recomandări care să promoveze și să susțină calitatea 

procesului didactic, progresul autentic, interacțiunea și implicarea elevilor – și nu utilizarea unor 

platforme și instrumente digitale. Mai mult decât orice, trebuie eliminat în aceste zile riscul centrării 

pe tehnologie și al utilizării improprii, cronofage, disproporționate în raport cu rezultatele așteptate 

ale învățării. Ar trebui evitate recomandările de utilizare a instrumentelor tehnologice fără indicarea 

clară a cadrelor în care acel instrument tehnologic este eficient din punct de vedere didactic.  

Trebuie reamintite reperele pedagogice ale funcționării procesului de educație. Sunt de preferat 

reorientări către rolul programelor școlare în a (re)organiza un parcurs de învățare, în a decela ce e 

necesar, ce e util și ce poate fi eludat din multitudinea de materiale auxiliare și de sugestii de utilizare 

a diverse resurse. O mai mare implicare a experților pe discipline (inspectori de specialitate, metodiști, 

ambasadori eTwinning/ școli eTwinning, ambasadori Scientix etc.) în formularea și promovarea 

răspunsurilor valide la probleme curente ale cadrelor didactice.  
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Utilizarea grupurilor de cadre didactice de pe rețele sociale, cu largă participare, sau constituirea 

unor noi grupuri, în funcție de specializări și pe niveluri de învățământ, prin care experții ar putea să 

ofere sprijin direct, avizat, personalizat/ adaptat situațiilor particulare cu care se confruntă practicienii 

din sistemul de educație.   

Furnizorii de platforme educaționale trebuie să garanteze că profesorii păstrează dreptul de 

proprietate intelectuală asupra materialelor dezvoltate de ei înșiși. În plus, conținutul educațional creat 

în această perioadă de cadre didactice ar trebui să fie disponibil public și colectat centralizat într-o 

bază de date organizată pe discipline și ani de studiu, constituind, în timp, o parte din Biblioteca 

Școlară Virtuală. Din păcate, resurse consistente și importante prezente până de curând pe portalurile 

naționale cu softuri educaționale – primar.edu.ro, gimnaziu.edu.ro sau liceu.edu.ro – sunt scoase din 

uz, iar platforma manuale.edu.ro este prea puțin popularizată și utilizată.   

Programul Teleșcoala, a fost, de asemenea, o soluție bună pentru prima etapă, implementată 

rapid, focalizată pe nevoile elevilor din clasele terminale ale gimnaziului și liceului. Este însă necesar 

să fie stabilit un standard național de calitate a educației prin suita de sesiuni susținute la televiziunea 

publică, care sunt considerate „un model” și vor influența modul de predare al multor profesori, în 

special al celor aflați la debutul carierei didactice.  

Percepția a ceea ce înseamnă o „lecție bună” se extinde nu doar la nivelul altor profesori, ci 

ajustează așteptările elevilor, părinților și publicului larg, în general. De aceea, trebuie diminuat 

excesul de teorie, trebuie crescută legătura cu practica și relevanța învățării pentru viața cotidiană, 

trebuie utilizate metode de interacțiune educațională și diminuată ponderea metodelor expozitive. 

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.).  

Situațiile educative prilejuite de aceste emisiuni Teleșcoala, înregistrate pentru a fi la dispoziția 

elevilor și cadrelor didactice pe termen lung, pot constitui un reper pentru inovare.n mod firesc, 

trecerea bruscă la activitatea online nu este ferită de anumite dificultăți în realizarea activităților la 

distanță propuse în această perioadă: în primul rând vorbim despre dificultăți tehnice , apoi de lipsa 

obișnuinței de a învăța cu ajutorul noilor tehnologii, urmând să consemnăm nivelul insuficient al 

competențelor digitale, lipsa unui dispozitiv adecvat, lipsa unui program bine structurat, lipsa 

controlului și monitorizării constante a activității lor, acces limitat la Internet, lipsa suportului/ lipsa 

de interes/ interdicții din partea adulților.  

Poate aparent surprinzător, pe primul lor în opțiunile cadrelor didactice sunt situate dificultățile 

tehnice (conectare complicată pe anumite platforme, restricții de acces, limitări de browser, instalări 

de programe suplimentare etc.) urmate de lipsa obișnuinței de a învăța cu ajutorul noilor tehnologii 

și abia pe locul al treilea lipsa unui computer/ tabletă/ telefon smart.  

Percepțiile cadrelor didactice privind dificultățile elevilor sunt relativ omogene la o diferențiere 

pe mediul în care este situată instituția școlară. Întrucâtva firesc, impedimentele sunt sensibil mai 

mari pentru elevii din mediul rural comparativ cu cei din orașele mari, în special în ceea ce privește 

accesul la echipamente, la Internet, precum și în privința competențelor digitale păstrează și în acest 

caz. Ei sunt în mai mare măsură pregătiți să lucreze și să se dezvolte în spațiul online decât elevii cu 

rezultate medii și slabe la învățătură. Aici este un aspect interesant care confirmă situarea lipsei 

obișnuinței elevilor de a învăța cu ajutorul noilor tehnologii pe poziția secundă între dificultățile 

semnalate de cadrelor didactice pentru că, deși elevii cu rezultate mai puțin bune la învățătură au și 

ei acces la tehnologie, aceștia sunt mai puțin pregătiți să o folosească în scopul învățării. Este pe 

undeva replicarea în zona tehnologică a diferenței pe care Basil Bernstein o făcea între codul lingvistic 

restrâns și codul lingvistic elaborat.  
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Dacă pentru elevii cu rezultate bune și foarte bune aderența la modul de învățare cu ajutorul 

tehnologiei este una de lungă durată (și astfel dispun de un cod tehnologic elaborat) pentru elevii cu 

rezultate școlare medii și slabe acest lucru este mai dificil (ei dispunând de un anumit tip de cod 

tehnologic restrâns, bazat în special pe utilizarea tehnologiei pentru scopuri de socializare și 

entertainment).  

Școala trebuie să se implice mai mult în diminuarea acestei discrepanțe (dându-le mai des 

elevilor teme care implică utilizarea tehnologiei) astfel încât să diminueze ecartul dintre cele două 

tipuri de coduri tehnologice. 

Bibliografie: 

ȘCOALA ONLINE Elemente pentru inovarea educației - studiu publicat online pe site-ul 

Universității din București 

https://www.didactic.ro/materiale-didactice 
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Promovarea imaginii unei educației timpurii de calitate 

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1 Valu lui Traian 

Prof. învățământ preșcolar Șerban Gina 

Plecând de la idealul educațional care, după cum spunea domnul Constantin Cucoș în 1999, nu 

este un model standard impus o dată pentru totdeauna, ci un model dinamic, ce permite 

redimensionari în funcție de câmpul de posibilități în care are loc educația, societatea contemporană, 

caracterizată printr-un ritm accelerat de evoluție impune în mod firesc prefigurarea unor măsuri și 

adoptarea unor soluții educative în concordanță cu esența și sensul dezvoltării sale. 

Grădinița privită ca o instituție care vine în sprijinul familiei pentru a rămâne activi social dar, 

și pentru a se ocupa adecvat de dezvoltarea socio-emoțională în vederea abilitării cu competențe 

specifice viitorilor școlari este obigată să asigure crearea unei imagini pozitive în comunitate și în 

societate în general. 

Identificăm preocuparea la nivelul politicilor internaționale de a se acorda tot mai multă 

importanță problematicii care ține de recunoașterea faptului că în construcția vieții copilului mic, 

dezvoltarea intelectuală, emoțională și fizică, socializarea și achizițiile culturale interacționează toate 

chiar de la începuturi. 

Familia constiuie prima influență socio-educațională asupra copilului. Părinții fiind primii 

educatori care intervin în creșterea, dezvoltarea și educarea copilului îndrăznim să afirmăm că 

educația timpurie începe cu educația tinerilor înainte de a deveni părinți. 

Tinerii educați și conștienți de importanța pe care o au în societate prin statutul de părinte vor 

ști să aprecieze unitatea de învățământ preșcolar ca fiind fundația întregii educații a copilului, că 

abilitățile și cunostințele pe care le dobândește în anii petrecuți la gradiniță îl vor ajuta să se descurce 

la școală și să aibă rezultate foarte bune. 

Considerăm că cea mai bună promovare a unei imagini pozitive în societate a unităților de 

învățământ preșcolar se produce prin parteneriatul educațional în triada copil – părinte – educator, 

parteneriat văzut ca un tip de relații eficiente pentru îndeplinirea obiectivelor educaționale, obiective 

privite diferit de către fiecare actor implicat respectiv: părintele din perspectiva sprijinului pentru o 

integrare socială adecvată, profesorul din perspectiva exercitării profesiei și copilul din perspectiva 

nevoii de relaționare cu alți copii de vârstă apropiată. 

Provocarea prin care am trecut cu toții în contextual creat de pandemie, învățarea on-line ne-a 

reamintit tuturor ceea ce înseamnă colaborarea. Sperăm ca aceste experiențe să ne fi învățat că fiecare 

individ își are rolul și importanța lui bine definită în societate și nu putem evolua decât prin 

comunicare, colaborare, empatie, încredere și multă dăruire. 

Bibliografie: 

https://www.rasfoiesc.com/educatie/psihologie/REFERAT-FUNDAMENTELE-

PEDAGOGIE71.php 

Ecaterina Vrășmaș, Educație timpurie, editura Arlequin, București, 2014 
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Promovarea imaginii școlii 

Prof. Înv. primar Suzana Șerban 

De-a lungul vieții sale, omul este supus educației, sub diversele ei forme. Acumulează 

informații, își formează comportamente, deprinderi, învață să respecte regulile impuse de către 

societatea în care trăiește. 

În formarea omului intervin factori precum familia, școala, mass-media, instituțiile culturale, 

biserica etc. 

Între factorii mai-sus menționați, școala deține un loc central, întrucât ea poate fi numită și „a 

doua familie” pentru copil. Sub îndrumarea cadrelor didactice, utilizând strategii didactice adaptate, 

participând activ la „viața școlii” (toate tipurile de activități școlare și extrașcolare), fiind susținuți și 

de factorul „familie”, elevii pot deveni „cea mai bună variantă” a lor. 

În prezent, școala trebuie să fie pregătită să facă față unor cerințe din ce în ce mai complexe. 

De asemenea, ținând cont de situația actuală, cadrele didactice și-au îmbogățit experiența cu o 

multitudine de informații despre desfășurarea activităților on-line și au reușit să continue cu succes 

activitățile instructiv-educative. 

Promovarea imaginii școlii reprezintă o prioritate pentru crearea unei bune colaborări între cei 

trei parteneri educaționali: familie-grădință-elevi. Școala, ca instituție trebuie să se adapteze 

permanent la cerințele actuale ale societății. 

Crearea unei imagini pozitive, în comunitate, se realizează prin rezultatele educaționale ale 

elevilor. Acest obiectiv intră în atribuțiile cadrelor didactice care desfășoară activități instructiv-

educative având ca obiectiv principal individualizarea și personalizarea actului educativ. 

De asemenea, participarea si elaborarea unor proiecte la nivel local și nu numai au drept scop 

dezvoltarea managementului instituțional. 

Activitățile extrașcolare au fost și vor rămâne o modalitate prin care se poate promova imaginea 

școlii. Copiii se simt bine, comunicarea între cadrul didactic și aceștia devine din ce în ce mai 

apropiată, gradul de colaborare între elevi crește. 

Internetul, care inițial a fost privit cu reticență, în condițiile actuale a devenit o sursă importantă 

și acesibilă pentru promovarea imaginii școlilor și a activității cadrelor didactice. Site-ul școlii sau e-

mail-ul, accesarea unei platforme care să conțină toate informațiile necesare tuturor factorilor 

educaționali a devenit, în această perioadă o modaliatate utilă și facilă de promovare. 

Concluzionând, imaginea școlii o putem promova oferind beneficiarilor educație de calitate, 

acces la oferte educaționale, individualizarea învățării, acceptarea comportamentelor morale pozitive 

și desfășurarea unor activități extrașcolare interesante.  
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PROMOVAREA IMAGINII GRĂDINIŢEI ONLINE 

Prof. Învâţămănt preşcolar Şerbănescu Mădălina Adela 

„Educaţia nu este pregătirea pentru viaţă, educaţia este viaţa însăşi.” (John Dewey) 

Grădiniţa este o instituţie de educaţie care are rolul de a oferi sprijin educativ pentru copii dar 

şi pentru părinţi. 

Misiunea educatorilor este de a promova un învâţământ deschis, flexibil, capabil să asigure 

accesul egal la educaţie pentru toţi copiii indiferent de naţionalitate, religie, rasă, oferind şanse egale 

de dezvoltare tuturor copiilor. Imaginea grădiniţei are o puternică influenţă asupra aşteptărilor. 

Promovarea cuprinde formele de comunicare şi activităţile pe care grădiniţa le poate desfăşura 

pentru a atrage grupurile ţintă şi produsele sale şi pentru a-şi consolida poziţia în cadrul comunităţii 

locale. 

Prin relaţiile publice grădiniţa informează publicul ţintă intern sau extern asupra obiectivelor, 

misiunii, activităţilor şi intereselor sale. 

Fiecare grădiniţă îşi realizează propria campanie de comunicare în care vizează promovarea 

imaginii pentru atragerea copiilor şi prin care comunică viziunea, misiunea şi performanţele 

grădiniţei. 

Promovarea grădiniţei se realizează prin oferta educaţională desfăşurată online: activităţi 

zilnice, activităţi opţionale, activităţi extracurriculare, participări la concursuri şi competiţii online. 

Activităţile extracurriculare au un conţinut cultural artistic, spiritual, tehnico aplicativ, sportiv 

sau activităţi de joc sau de participare la viaţa şi activitatea comunităţii locale. 

Fiecare grădiniţă are facebook unde fiecare educatoare pune activităţi desfăşurate: 

- Zile de naştere ale copiilor;

- Activităţi desfăşurate cu preşcolarii şi rezultatele acestora;

- Fotografii si expoziţii cu lucrările efectuate;

- Programări online la Opera comică;

- Teatre de păpuşi online pentru copii;

- Ore de lectură;

- Cluburi şi cercuri tematice;

- Ateliere creative de arte frumoase;

- Ore de desen, pictură, activitate practică;

- Recitaluri poezii;

- Serbări online;
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- Participări la concursuri locale, judeţene, naţionale,internaţionale cu teme diverse.

Prin aceste activităţi ocazionale şi prin activităţile zilnice desfăşurate pe zoom sau pe grupul de 

whats up menţinem atenţia copiilor,antrenamentul şi implicarea în realizarea sarcinilor date şi 

înţelegerea importanţei grădiniţei. 

Importanţa promovării grădiniţei este o prioritate pentru partenerii educaţionali: grădiniţă – 

preşcolari – părinţi. 

Educaţia este obligatorie dar nimeni nu poate forţa alegerea. 

Actualele activităţi instructiv-educative sunt centrate pe individualitatea copiilor şi din acest 

motiv folosim metode variate de predare, în funcţie de personalitatea şi nevoile lor. 

Grădiniţa îl învaţă pe copil să se situeze printre semeni, să se obişnuiască cu cerinţe şi realităţi 

sociale. 

Prin activităţile online desfăşurate reuşim să-i ţinem implicaţi pe copii într-o învăţare continuă. 

Educaţia este un proces împărţit între părinţi şi cadre didactice, al cărui obiectiv este formarea 

integrală a copiilor. 

„Oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare, i se poate transmite cu succes, într-o formă 

intelectuală adecvată, orice temă.” ( J.Bruner ) 

Pentru o activitate didactică tradiţională sau online să aibă reuşită în receptarea corectă a 

mesajului, demersul adoptat de cadrul didactic, metodele, procedeele, modul şi modalităţile utilizate 

este condiţia primordială. Modelarea, formarea, educarea cer timp şi dăruire. 
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„Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii” 

Grădinița cu P. N. Nr. 6 Roșiorii de Vede         

Prof. înv. preșcolar Mădălina Ionela Sfircă 

Unitatea de învățământ, în zilele noaste,  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. 

Grădinița cu Program Normal Nr. 6 este structură a Școlii Gimnaziale „Zaharia Stancu” Roșiorii 

de Vede, fiind declarată Școală Europeană. 

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. 

Promovarea imaginii grădinitei 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. 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 

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 înțeleasă 

îndeosebi de părinți și copii. Părintii 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 a fost implicată.  

În acest an școlar, fiind un „an școlar altfel”, fiind venite directive de la inspectorat,  nu am avut 

voie să derulăm decât parteneriatul cu familia. 

,,Împreună pentru copiii nostri”- parteneriat cu familia 

Prezența părinților în ,,viața grădiniței” a sporit 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. Este necesar un climat stimulativ pentru fiecare, de încredere și prietenie, 

care să facă posibilă comunicarea liberă. 

Prin toată activitatea desfășurată în grădinița noastră se asigură un act educațional 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 

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.  
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Prin prezentarea diverselor activități ce au fost derulate în școala/grădinița noastră, imaginea 

școlii a fost vizibil îmbunătățită, iar atitudinea unora s-a schimbat. 

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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Importanța activităților în online pentru promovarea imaginii școlii 

Prof. Sichitiu Georgiana   

Liceul Tehnologic ”Constantin Brâncuși” Peștișani, 

Com. Peștișani, Jud. Gorj 

Instituția educațională are o definiție foarte complexă, Din punct de vedere legal ”instituţiile de 

educaţie sunt unităţile care asigură servicii de instruire, precum şi servicii asociate educaţiei. 

Instituţiile de educaţie se clasifică în instituţii de instruire (unităţi de învăţământ preuniversitar şi 

instituţii de învăţământ superior/universităţi) şi instituţii de educaţie care sprijină instruirea prin 

servicii specializate”. 

Orice cadru didactic știe că instituția/școala unde lucrează nu se referă doar la a transmite 

informații, a evalua nivelul de însușire ale acestora sau a trece un examen, toate acțiunile pe care le 

intreprinde un profesor se pot reflecta asupra comportamentelor elevilor, a formării lor ca oameni cu 

principii sănătoase de viață. Astfel că imaginea unei instituții se referă la toate comportamentele, 

acțiunile, rezultatele activității a tuturor persoanelor implicate-elevi, profesori, părinți, management, 

comunitatea locală. 

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. 

Obiective generale: 

- 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 exemplarelor 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; 

- 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. 

Măsuri de promovare a imaginii școlii: 

- înființarea unui site și a unei pagini de socializare și administrarea lor prin încărcarea frecventă

de materiale, fotografii și filmulețe din activitățile școlii; 

- promovarea indirectă, prin intermediul articolelor de presă scrisă, prin intermediul internetului,

și popularizarea exemplelor de bună practică; 

- promovarea proiectelor și parteneriatelor educaționale locale, județene, interjudețene și

naționale în care școala este implicată; 
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- crearea și distribuirea ofertei educaționale a școlii: postere, pliante, flyere; afișarea ofertei

activităților extracurriculare. Organizarea de activități opționale diversificate desfășurate de către 

profesori de specialitate. 

Ca exemple de bună practică a promovării liceului nostru avem: 

- există o pagină web si o pagină de facebook unde se postează activitățile elevilor, rezultatele

deosebite ale învățării sau a altor proiecte 

- participarea la diferite proiecte europene de tip Erasmus+

- s-au înființat cluburi de abilități practice si de dezbateri, oratorică si argumentare

- lista de opționale, CDL-uri și CDȘ-uri sunt conform cerințelor elevilor, părinților și a

necesității formării pentru piața muncii, fiind predate de profesori calificați. 

În concluzie, promovarea unei școli este o acțiune colectivă la care trebuie sa participe toate 

persoanele implicate în funcționarea unei instituții de învățământ. 

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 

https://legeaz.net/ordin-5547-2011 
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CUM POT PROMOVA GRĂDINIŢA ÎN MEDIUL ONLINE? 

PROF. SILAGHI DANA 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT “TRENULEŢUL VESELIEI”, 

BISTRIŢA 

Într-o perioadă care ne pune la încercare din punct de vedere fizic, psihic și moral, copiii rămân 

marea bucurie și marea provocare. Cum ar trebui să ne organizăm, cum putem să-i implicăm pe copii, 

astfel încât timpul petrecut acasă să fie reținut de ei ca o perioadă de conectare cu părinții, mai mult 

decât despre coronavirus și panică? Cum îi ajutăm pe copiii preșcolari să depășească aceste zile? Cum 

promovăm gradiniţa în mediul online? Acestea sunt întrebări care răsună mereu în mintea cadrelor 

didactice. 

Trăim vremuri atipice, vremuri care au pus amprenta pe întreaga populaţie, însă dorim să ne 

adaptăm, să construim împreună, să oferim sprijin şi prin activităţile propuse să realizăm ce ne-am 

propus la începutul anului şcolar. În grădiniţa noastra se desfăşoară activităţi în mediul online atât 

sincron cât şi asincron pe platforma Google Classroom. Ne bucurăm de sprijinul părinţilor şi apreciem 

implicarea partenerilor. S-au desfăşurat diferite cursuri pentru iniţierea cadrelor didactice, toate 

colegele din unitate au participat la cursuri de formare, webinarii, acestea fiind de un real folos în 

realizarea obiectivelor propuse. 

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 în grădiniţă, respectiv în mediul online. La finalul 

semestrului I am obținut un feed-back pozitiv din partea părinților prin centralizarea rezultatelor 

chestionarelor administrate de Comisia CEAC, chestionare menite să măsoare gradul de satisfacție a 

beneficiarilor/ părinți din grădiniță. 

În concluzie, parteneriatul cu familiile copiilor din grădiniţa noastră este un mod de 

interrelaţionare plenară şi permanentă, concretizat în programe de educaţie, informare şi acţiuni 

specifice pentru părinţi, activităţi care şi-au dovedit eficacitatea în măreţul proiect pe care grădiniţa 

şi familia îl derulează ca parteneri - dezvoltarea personalităţii copilului preşcolar. 

Modalitățile de promovare a imaginii grădiniței: 

- activitati demonstrative promovate în mediul online, implicarea în diferite proiecte.

- inițierea și desfășurarea unor acțiuni, concursuri, proiecte la nivel local, județean,  național

- 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. 

- mediatizarea activităţilor în mediul online

Avantajele pentru unitatea noastră școlară dacă explorăm predarea online:

• dezvoltarea la copii a competențelor digitale,

• o comunicare transparentă și rapidă cu părinții și copiii,

• dezvoltarea lucrului în echipă,
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• dezvoltarea unor relații de încredere prin oferirea de feedback onest și la timp față de

activitatea copiilor. 

 Provocările pe care le-am putea întâmpina: 

- părinți care s-au mutat cu munca în mediul online de acasă și care își neglijează copiii,

- lipsa sau insuficiența dispozitivelor de pe care să se poată realiza învațarea online,

- timp excesiv petrecut de copii pe dispozitivele electronice cu efecte negative asupra stării lor

de sănătate, 

- copiii cu nevoi speciale sunt greu de atras spre acest tip de activități.

Noi ne bucurăm la finalul acestui semestru de: 

• dovezile trimise de părinți, respectiv fimulețe video cu activitățile derulate acasă cu copiii

• relațiile părinți-copii care devin mai strânse,

• educația din familie, aceasta fiind explorată la maximum;

•mediul de acasă, care este explorat și transformat creativ prin sugestiile educatoarelor.

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. 

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. 

Sursă inspirațională: 

Asociația pentru Valori în Educație - Academia de Leadership și Management Școlar București 

https://ave-romania.ro/academia-de-leadership/ 
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Promovarea imaginii școlii – școala on-line 

Silvășan Petronela 

Cine s-ar fi gândit acum un an că vom face învățământ on-line? Câți dintre profesori s-au gândit 

până în martie 2020 că vor fi nevoiți să-și desfășoare lecțiile pe diferite platforme de învățare? Să fim 

sinceri, unii dintre noi nici nu știam de existența acestor platforme și nu aveam idee de ceea ce 

înseamnă școala on-line! 

Dar, ca de obicei, sistemul de învățământ a fost luat prin surprindere și am fost nevoiți să ne 

adaptăm din mers la noua realitate. Cred cu tărie că, noi, școala și cadrele didactice, avem puterea de 

ne adapta situațiilor noi, așa cum ne adaptăm mereu cerințelor noilor generații de elevi.  

Din fericire sunt cadru didactic la o școală unde s-a înțeles din timp faptul că va trebui să ne 

desfășurăm activitatea total diferit față de cum știam și am fost învățați. Cu siguranță, numele pe care 

îl poartă școala, Școala Gimnazială “Alexandru Ioan Cuza”, este un nume care ne responsabilizează 

și ne face, pe noi, profesorii, să ne adaptăm și să ne modernizăm, să fim în pas cu vremurile, așa cum 

odinioară făcea marele domnitor.  

La începutul pandemiei au avut loc mai multe discuții între direcțiune și cadrele didactice despre 

modul cum trebuie organizat procesul de predare – învățare în noul context. Astfel s-a implementat 

o platformă unitară de învățare, în care toți elevii școlii noastre au acces la educație. Mai mult de atât

și părinții au acces la tot ce se lucrează cu copiii on - line, aceștia fiind tutori în classroom.

Nimeni nu se naște învățat, clar că învățăm pe parcursul întregii vieți, astfel că au fost și greutăți 

și probleme până ne-am obișnuit cu platforma de învățare on – line, că au fost reticențe, dar putem 

spune că în prezent, atât elevii cât și profesorii s-au obișnuit, iar părinții sunt mulțumiți.  

Chiar dacă la începutul învățământului on-line aveam impresia că nu voi putea desfășura 

activități cu elevii așa cum făceam fizic la școală, am realizat multe lucruri și în on-line. Am făcut 

lecții mai atractive, folosind diferite resurse, am realizat teste tip joc și m-am implicat cu elevii în 

diferite proiecte extracurriculare. Deci se poate! Doar trebuie să existe deschidere, ceea ce în școala 

noastră există. 

Cred că imaginea școlii noastre în această perioadă on – line este una pozitivă, favorabilă, chiar 

dacă acest lucru nu este general valabil pentru tot sistemul de învățământ. Îmi susțin afirmația prin 

modul cum reacționează și se implică, profesorii și elevii, dar și pe feed-back-ul părinților.  
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INTEGRAREA COPIILOR CU CES IN ȘCOALĂ 

SIMA OTILIA         

COLEGIUL TEHNIC REȘIȚA 

Din 01.11.2006, şcoala a dobândit statutul de centru şcolar pentru educaţie incluzivă sub 

denumirea de C. S. E. I. ”AURORA” Reşiţa, şcolarizând elevi cu cerinţe educative speciale în 3 forme 

de şcolarizare: 

•şcolarizare în regim de zi a copiilor/elevilor cu cerințe educaționale speciale (învățământ

preșcolar, primar,gimnazial,ciclul inferior al liceului) 

•şcolarizare la domiciliu a elevilor nedeplasabili

•servicii de sprijin educaţional-terapeutic pentru copiii/elevii cu cerințe educaționale speciale

integraţi în învăţământul de masă. 

În anul școlar 2020/2021, în școală funcționează o grupă de grădiniță, 3 clase de ciclul primar,10 

clase de ciclul gimnazial și 2 clase ciclul inferior al liceului, acestea din urmă școlarizate în cadrul 

Liceului Tehnologic Special Reșița, structură școlară arondată Centrului Școlar de Educație Incluzivă 

Aurora Reșița. 

 Centrul ”Aurora” dispune de o bază materială diversificată constând din săli de clase, laborator 

Ael, laborator TIC cu lecții pentru îvățământul special, 8 cabinete de terapii specifice, cabinete pentru 

programul de sprijin asigurat elevilor cu CES integrați în învățământul de masă, sală de cultură fizică 

medicală, bibliotecă și sală de lectură, sală de club pentru activități recreative, atelier pentru 

activitățile practice, cantină școlară etc. 

Până în anul 2014 elevii care finalizau ciclul gimnazial la CSEI  ”Aurora” urmau cursurile școlii 

profesionale/liceu tehnologic special la Colegiul Tehnic Cărășan Reșița.Începând cu septembrie 2014, 

la CSEI ”Aurora” funcționează și clasele de învățământ special liceal, iar parteneriatul foarte bun pe 

care-l aveam cu Colegiul Tehnic Cărășan a rămas viabil.  

Liceul Tehnologic Special Reșița utilizează și în prezent baza materială și personalul didactic 

al Colegiului Tehnic Cărășan Reșița în procesul instructiv educativ.  

Parteneriatul pe care-l avem cu Colegiul Tehnic Cărășan are ca scop formarea și îndrumarea 

adolescenților de la învățământul special liceal spre meseria sau profesia care li se potriveşte cel mai 

bine din punct de vedere al aptitudinilor, capacităţilor și nevoilor lor. 

Finalizarea ciclului de învățământ liceal/profesional și obținerea unui certificat de competențe 

profesionale oferă elevilor noștri mai multe șanse  în găsirea unui loc de muncă. 

In fiecare an școlar, se organizizează festivalul interjudețean ‘STROPI DE SOARE” adresat 

copiilor cu cerințe educaționale speciale , elevii nostrii obținănd rezultate deosebite. 
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ACTIVITATEA ONLINE, O PROVOCARE A PREZENTULUI 

Profesor învăţământ preşcolar Simeanu Petra 

Grădiniţa cu Program Normal Nr. 2 Oţelu-Roşu 

La ora actuală problema educației a devenit o prioritate pentru toți cei interesați de dezvoltarea 

armonioasă a copiilor pentru a deveni adulți, oamenii de mâine ai societății cunoșterii, în care 

informațiile ne copleșesc și timpul trece atât de repede. 

Pilonii de susținere ai educației sunt școala, respectiv grădinița și familia, iar între aceștia se 

află comunitatea. 

La ora actuală numărul familiilor cu părinții plecați în străinătate este deosebit de mare. 

Aceștia sunt plecați în căutarea unui loc de muncă în spațiul european, iar copiii lor rămân în 

grija bunicilor sau a rudelor, suferă emoțional, se izolează, ba mai mult refuză să mai frecventeze 

școala, renunțând la educație de timpuriu. Ei consideră că muncesc pentru a câștiga mai mulți bani, 

pentru a crea un viitor mai bun copiilor lor, dar de multe ori nu realizează că ființele dragi lor rămân 

fără educația care să le asigure formarea personală și profesională pentru ocuparea, ca adult, a unui 

loc de muncă. Ba mai mult, acești copii sunt lipsiți de afecțiune, suferă după părinții lor, rătăcesc în 

lumea virtuală a internetului, uitând să comunice cu cei din jur, manifestându-și violența atunci când 

sunt deranjați. În aceste situații, copiii ajung să abandoneze educația sau sunt în situația de mare risc 

de abandon. 

Lucrând într-un mediu orășenesc periferic, în care situațiile prezentate anterior sunt numeroase, 

am decis să găsesc soluții de prevenire a abandonului timpuriu printr-un parteneriat funcțional 

cunoscut: școală-familie-comunitate. 

Valoarea educației copiilor crește într-o societate în care au avut loc numeroase schimbări. 

Mai mult ca niciodată, educația este solicitată să răspundă noilor nevoi ale societății. Aceste 

schimbări impun o nouă cultură organizațională, o școală deschisă spre comunitate, dar și o 

comunitate deschisă spre școală prin instituțiile ei, o familie ca partener implicat și reponsabil.   

Școala trebuie să creeze un spațiu educațional prietenos, incluziv, propice stimulării motivației 

copiilor pentru învățare, iar acasă familia să-i asigure un mediu familial afectiv, favorabil dezvoltării 

și educației lui. Anii etapei preșcolare sunt foarte importanți pentru dezvoltarea personalității 

copilului prin educație, a viitorului adult, pentru integrarea lui în comunitate spre mândria familiei 

sale. 

Strategiile folosite în procesul de învățare și în activitățile educative, extracurriculare și 

extrașcolare, trebuie adaptate la noile schimbări, devenind  motivante, atractive, punând  în centru 

copilul și interesele lui. Intervențiile grădiniței trebuie să fie personalizate pentru a obține valori 

adăugate în procesul de instrucție și educație. 

 Deşi situaţia actuală ne-a influenţat atât viaţa de familie, cât şi pe cea şcolară şi socială, nu am 

abandonat proiectele educaţionale şi nici activităţile extraşcolare ci am încercat să găsim soluţii reale 

pentru continuarea acestora în favoarea educaţiei copiilor. Astfel, în primele luni al anului școlar am 

desfăşurat activităţile în spaţii deschise, în parc şi în curtea grădiniţei şi am avut posibilitatea ca pe 

lângă faptul că am simţit cu toţii o libertate mai mare, ne-am şi bucurat de lucruri de care în sala de 

clasă nu am avut parte.  

Am auzit păsările care ciripeau, vântul care făcea copacii să foşnească, norii care se plimbau pe 

cer şi care în mişcarea lor continuă realizau diferite imagini, culorile variate ale frunzelor, totul 

făcându-ne să ne simţim ca în cadrul unui spectacol.  
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Începând cu luna noiembrie, am realizat întâlniri cu ajutorul aplicaţiilor Google Meet şi Zoom, 

întâlniri în cadrul cărora copiii au discutat unii cu ceilalţi şi şi-au prezentat activităţile desfăşurate în 

cadrul familiei: desene, picturi, modelaj din aluat, activităţi gospodăreşti etc. 

De asemenea, părinţii şi-au trimis unii altora link-uri pe care găseau jocuri, cântece şi informaţii 

utile copiilor.  

Am participat la diferite concursuri on-line cu lucrări ale copiilor, lucrări fotografiate şi 

transmise organizatorilor.  

Nu se poate spune că a fost foarte uşor. Orice schimbare creează un moment de panică, însă cu 

optimismul caracteristic nouă românilor, ne-am luat avânt şi am pornit să explorăm noul. 

În concluzie, putem spune că acționând îndelungat cu tact și profesionalism, cu ajutorul tuturor 

factorilor educaționali din comunitate, prin activități specifice și pe baza unui parteneriat educațional 

funcțional și eficient, educatoarea va reuși să influențeze socializarea, comportamentul și atitudinea, 

participarea și implicarea copilului în activitățile grădiniței, toate acestea pentru formarea și 

dezvoltarea unei personalități de calitate care să facă față în viitor schimbărilor și provocărilor 

societății noastre.  

Bibliografie: 

➢ Flueraş,V., ( 2005 ),Teoria şi practica învăţării prin cooperare, Colecţia Ştiinţele

educaţiei, Cluj–Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă; 

➢ Gherguț, A.,( 2006 ), Psihopedagogia persoanelor cu cerințe speciale. Strategii

diferențiate și incluzive în educație, Iaşi:  Polirom, 

➢ Ilica, A.,( 2015 ), Pedagogie contemporană, Arad:Tiparnița

➢ Kelemen, G.,( 2014 ), Metodica activităţilor culturale, civice şi recreative, Arad : Editura

Universităţii „Aurel Vlaicu” 
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Prof. înv. primar, Siminescu Petronela 

Școală Primară Horga- Epureni, Jud. Vaslui 

 În contextual actual al pandemiei, școala românească traversează un traseu greu și 

anevoios.  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 şi tinerii care nu frecventează 

instituţiile educaţionale.  

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.  

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.  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 devine 

semnificativă. În acest context, o instituție de calitate capătă noi valenţe şi implică noi roluri 

instituţionale. 

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. 

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 270 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.  
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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.  

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, 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, participări la concursuri, la activităţi sau la orice 

tip de eveniment capabil de a genera o imagine pozitivă.  

Aprecierea continuă și crescândă a părinților precum și evoluția ascendentă a școlii noastre, 

solicită trecerea de pe o poziție modestă la adoptarea unei imagini publice, mai vizibile în comunitate, 

în societatea românească și international. 

Elaborarea strategiei privind promovarea instituției școlare. 

1. Prima etapă în elaborarea strategiei constă din analiza în detaliu a următoarilor parametri:

a. Puncte forte ale școlii, comparativ cu școlile din regiune;

b. Puncte slabe ale școlii ;

c. Puncte de credibilitate;

d. Puncte de contact ale școlii cum mediul extern: profesori, elevi, facilitățile fizice ale școlii

pagină web, pagină de facebook, broșuri, flayere de promovare etc. 

e. Modalitatea de poziționare a școlii proprii și a școlilor din regiune;

f. Puncte de diferențiere – ce are școala deosebit, ceva ieșit din comun care ar putea fi promovat.

2. Determinarea unei poziționări dorite:

Să fim percepuți de către părinți ca școala cu cea mai bună rată de promovabilitate la Examenul

Național, iar de către elevi ca școala în care procesul educațional nu e doar important, dar și interesant. 

3. Elaborarea unui slogan:

a. Sloganul trebuie să sublinieze poziționarea;

b. Sloganul trebuie să fie scurt, să poată fi utilizat în cât mai multe medii:  în broșuri sau postere

, în prezentările conducerii școlii ,pe site-ul școlii în perioadele premergătoare deciziei de alegere a 

școlii ,părinții și elevii trebuie informați activ despre oferta educațională a școlii. 

4. Elaborarea ofertei educaționale (produsul), ce oferă școala unui elev, unui părinte.

5. Elaborarea timeframe-ului de promovare: împărțirea anului în perioade de promovare activă

și perioade promovare pasive. 

6. Definitivarea canalelor de promovare: Online; Fizic (evenimente, ședințe cu părinții), media

(ziare locale, televiziuni locale etc).,elaborarea ofertei educaționale (produsul), ce oferă școala unui 

elev, unui părinte.  
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7. Definitivarea acțiunilor propriu zise de promovare: evenimente, publicații c. broșuri/flayere.

reportaje tv/radio

8. Delimitarea persoanelor responsabile de realizarea lor și termenilor limită. Pot fi cooptați

elevi din clasele liceale, părinți pentru contribuții unice: gen, un programator pentru meniul paginii 

web., Stabilirea unei persoane din administrația liceului în calitate de coordonator. 

Promovarea imaginii școlii noastre, este rodul activităților derulate în parteneriat, ceea ce oferă 

avantaje evidente, deoarece se creează relații de colaborare, se aprofundează diverse probleme 

educative. Prin acest 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: 

1. Iosifescu Ș. Calitatea educaţiei: concept, principii, metodologii. București, 2008

2. Guzgan V. Management educaţional: cultura organizaţională în unitatea şcolară. Chișinău:

Valinex, 2003. 

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

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

5. Negrilă Iulian, Marketing educational
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Importanța activitățior educative realizate în mediul on-line 

Școala: Colegiul Ferdinand I, Măneciu, Prahova   

Profesor: Simion Georgiana-Adina 

Competenţa digitală presupune un complex de cunoştinţe, atitudini şi abilităţi, după cum 

urmează: Cunoştinţe - semnificarea rolului tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor în viaţa 

individului. Include aplicaţiile principale de tipul: stocarea şi gestionarea informaţiilor. 

Abilităţi - căutarea, colectarea şi filtrarea informaţiei, priceperea de a o utiliza întro manieră 

critică; abilitatea de a accesa, căuta şi folosi servicii bazate pe Internet. 

Atitudini - atitudine critică şi reflexivă faţă de informaţia disponibilă, utilizarea În mod 

responsabil a mediilor interactive. Competenţa digitală, în calitatea sa de competenţă transversală, 

implică utilizarea în manieră logică, responsabilă şi critică a mijloacelor media electronice. Utilizarea 

mediului virtual în procesul instructiv– educativ 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. 

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. 

Limitele referitoare la utilizarea mediului virtual în activităţile instructive-educative: 

- maniera în care alegem să proiectăm activitatea didactică (de exemplu, trebuie ca mediul

virtual să se subordoneze scopurilor educaţionale urmărite în vederea desfăşurării unor lecţii 

interactive şi nu invers); 

- alocarea unui timp generos activităţii pe calculator, care depăşeşte activitatea de învăţare

propriu-zisă (de exemplu, decuplarea de la comunicarea reală, în favoarea comunicării în medii 

virtuale); 

- activităţile de învăţare realizate cu formabilii (este util să fie realizate activităţi de învăţare

complexe, care presupun mai mult decât accesarea informaţiilor); 

- excesul utilizării mediului virtual în procesul de predare-învăţare-evaluare (este recomandat

un echilibru între tradiţional şi modern în învăţare şi în evaluare); 
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Dezvoltarea competenţelor de specialitate şi metodice presupune o pregătire în specialitate 

solidă şi transferul totodată a cerinţelor specifice curriculare referitoare la mediul virtual în situaţii şi 

în activităţi de învăţare adecvate acestuia. 

Devine astfel evident că, în activitatea de proiectare didactică, profesorul trebuie să răspundă la 

întrebările:  ce?, unde?, cum?, când? Integrarea mediului în activităţile de predare-învăţare-evaluare 

nu se rezumă doar la utilizarea calculatorului ca mijloc modern pentru activităţile de instruire ci 

implică mai multe niveluri de integrare, respectiv: 

1. folosirea de echipamente, computere, telefoane, televiziunea, dispozitivele digitale sau

analogice de înregistrare, camerele de filmat etc.; 

2. integrarea unor resurse specific tehnologiei informaţiei şi comunicării în strategiile

tradiţionale de învăţare – spre exemplu, utilizarea prezentărilor PowerPoint, Prezi; 

3. adaptarea metodologiei de predare-evaluare în funcţie de noile tehnologii şi resurse

multimedia; 

4. misiunea cadrului didactic, dintr-o nouă perspectivă, anume aceea de facilitator al învăţării;

5.proiectarea demersului didactic în manieră integratoare în baza unei noi paradigme a învăţării

- paradigma constructivistă.
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SCOALA DE ACASA-PROVOCARI SI LIMITE 

Prof. înv. primar Simion Marioara 

Școala Gimnazială ,,V. Voiculescu,, 

Comuna Pârscov, Județul Buzău 

,,Abilitatea noastra de a persevera, în ciuda obstacolelor si dezamăgirilor, denotă încrederea în 

noi însine. Perseverența este o ,,calitate de fier,, în drumul spre succes.,, Peter Arnold 

Perioada aprilie – iunie a fost pentru mine dar și pentru alți colegi, un test al activitații 

profesionale cât și al creativității personale.Destul de greu de trecut  atât din pricina lipsei de 

experiență  în ceea ce privește modul de predare online, cât și din pricina lipsei device-urilor necesare. 

Iata de ce toți actorii actului educațional trebuie să privim mai atent foaia pe care ne este scris 

rolul și sa îmbunătățim prestația  intervenind în continutul replicilor. Mă refer concret la a investi mai 

atent în perfecționarea cadrelor didactice cu privire la dezvoltarea competențelor digitale despre care 

se vorbeste mai mult pe hârtie și mai puțin în practică. Dar nu este doar problema competențelor 

cadrelor didactice. Elevii, parintii??? Peste noapte copiii nostri s-au trezit în situatia de a fi 

autodidacți. Au primit teme pe care sa le rezolve dar nu numai atât sa le și posteze pe deferite grupuri 

despre care nu aveau nici cea mai mica știință. 

În lipsa unei infrastructuri tehnologice decente, fără abilitare consistentă în zona competențelor 

digitale ale profesorilor, fără acces gratuit la platforme online, cu resurse didactice digitale și 

multimedia precare, cadrele didactice au fost nevoite să identifice rapid soluții pentru a asigura tuturor 

copiilor acces la  educație.Din pacate despre acces la educație avem mult de discutat.Avem în 

continuare situații speciale și particulare referindu-ne la copiii care vin din medii defavorizate sau la 

cei care locuiesc în zone fară conexiune la internet.Cand vorbim despre copil, despre dezvoltarea sa 

fizică,intelectuală și emoționala trebuie  să avem in vedere ca acest lucru nu se poate face decât în 

scoala sub îndrumarea cadrului didactic. 

Si uite asa, pornind de la motto-ul eseului meu concluzionam că având incredere în noi reușim. 

Din septembrie, însă, situația este vizibil îmbunătățită. Cadrele didactice au avut timp să se 

perfecționeze în domeniul utilizării platformelor și aplicațiilor informatice, iar autoritățile publice și 

ONG-urile au reușit să acopere, în mare parte, necesarul de dispozitive digitale.În scoala  unde lucrez 

lucrurile s-au miscat bine în sensul ca  din comuntate am primit un feed-back pozitiv pentru nevoile 

nostre de dotare tehnologică.Astfel prin sponsorizari am reusit sa oferim fiecarui elev vulnerabil din 

acest punct de vedere,echipamentul necesar participarii la orele online. 

Școala online reprezintă,  o provocare pentru toți cei implicați în procesul educațional. 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. 

Cei mai buni prieteni au devenit platformele educaționale online și platformele de streaming, 

modalitățile cele mai potrivite pentru continuarea procesului educațional în acest context sensibil. A 

existat o explozie de experiențe didactice la distanță, soluții ad-hoc, dar și profesioniste, eclectisme 

operaționale, dar și viziuni unitare. 
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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. 

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 

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. 

Consumul de resurse personale- energia, concentrarea atenției- depinde foarte mult de modul 

în care este organizat învățământul la distanță, de calitatea actului educațional și de implicarea 

profesorilor, a elevilor și a părinților în gestionarea aspectelor didactice și a celor afective. De 

asemenea, sunt foarte importante acceptarea acestui sistem de învățare și acordarea unei atenții 

sporite, așa cum i se acordă școlii ,,față în față”. 

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 reprezenta puncte de plecare pentru găsirea unor soluții 

eficiente de reglare a procesului de învățămant. 
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PROIECTE IMPORTANTE DERULATE IN ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

CONSTANTIN GHEORGHE MARINESCU DIN GALAȚI 

PROGRAMUL  MONDIAL ECO-SCHOOLS / ECO-ŞCOALA 

PIP. MARINELA SIMIONESCU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ CONSTANTIN GHEORGHE MARINESCU 

GALAȚI 

Participarea unităţilor şcolare la Programul internaţional Eco-Schools reprezintă oportunitatea 

realizării unor acţiuni instructiv-educative complexe, cu implicarea activă a elevilor, cadrelor 

didactice, a părinţilor şi cu un ecou important în rândul comunităţii locale. 

NIVELUL INTERNAŢIONAL 

Eco-Schools este un program pentru managementul mediului şi certificarea şcolilor care-l 

implementează, coordonat la nivel internaţional de Fundaţia de Educaţie pentru Mediul Inconjurător 

(FEE), ce reuneşte  68 de organizaţii  din 58 de ţări, care  acţionează la nivel naţional în domeniul 

educaţiei pentru o dezvoltare durabilă. Dintre acestea,  în anul 2010, 48 de ţări au implementat 

Programul mondial ECO-Şcoala. Pe plan mondial, Programul este susţinut de Uniunea Europeană şi 

UNEP (Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu). 

Programul Eco-Şcoala a debutat pe mapamond ca program-pilot, în anul 1994, pornind de la 

necesitatea implicării tinerilor în  găsirea de soluţii la provocările impuse de dezvoltarea durabilă la 

nivel local. Astăzi participă 32 156 şcoli din lume, din care 9 898 deţin Certificat de Eco-Şcoală şi 

Steagul Verde. Un număr de 9 125 460 de copiii şi tineri, 628 005 de cadre didactice şi 5 013 de 

autorităţi locale dezvoltă acest program în lumea întreagă. 

NIVELUL NAŢIONAL 

În Romania, Programul Eco-Scoala a debutat în anul 1999 cu doar 5 şcoli pilot, ajungându-se 

în 2009 la  424 de unităţi şcolare, sub coordonarea Centrului Carpato-Danubian de Geoecologie,  în 

calitate de membru cu drepturi depline al FEE. 

De-a lungul timpului, circa 600 de unităţi şcolare (grădiniţe, şcoli generale, licee, colegii, 

grupuri şcolare, şcoli speciale, cluburi sau palate ale copiilor) din România au derulat programul, la 

finalul anului şcolar 2009/2010 fiind active un număr de 381. 

Şcoala Gimnazială “Constantin Gheorghe Marinescu” din Galaţi s-a inscris in Programul 

Eco-Scoala inca din anul 2001. In cei noua ani de activitate a obtinut la nivel national doua Mentiuni 

(2003, 2006), Premiul II (2004), Premiul III (2005), Premiul I (2007), Premii si Mentiuni la 

Concursurile promovate de CCDG – Patrula Eco si Fotografia Eco – (2009, 2010) si valorosul Premiu 

International Steagul Verde. Coordonatorul Programului in scoala noastra este doamna profesoara 

Călugăru Viorica. 

Derularea programului în Şcoala Gimnazială nr. 2 Galaţi oferă posibilitatea obţinerii unor 

fonduri extrabugetare, realizarea unor economii financiare prin valorificarea deşeurilor reciclabile 

(hârtie, plastic), crearea unui mediu ambiant plăcut prin înfrumuseţarea, supravegherea şi păstrarea 

curăţeniei în şcoală. 
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Totodată, oferă oportunitatea afirmării la nivel local şi naţional prin câştigarea premiului simbol 

al educaţiei pentru mediu „Steagul Verde” şi a statutului de Eco – Şcoală. 

În realizarea obiectivelor propuse şcoala îşi lărgeşte cooperarea cu autorităţile locale, cu agenţi 

economici, cu alţi reprezentanţi ai comunităţii locale. Prin acest proiect, în şcoală creşte interesul faţă 

de curăţenia spaţiului şcolar şi faţă de exploatarea controlată a deşeurilor reciclabile, precum şi pentru 

identificarea factorilor responsabili şi eficienţa activităţii în comun. 

Proiectul presupune implicarea unui număr cât mai mare de elevi, profesori, părinţi în acţiunea 

de protecţie a mediului pe parcursul derulării sale, iar ca efect al acţiunilor educative formarea 

conştiinţei cetăţenilor şi în special a celor din segmentul de vârstă 6-15 ani pe probleme legate de 

menţinerea unui ambient calitativ estetic şi sănătos în scopul de a-i forma ca persoane active pe plan 

local dar şi naţional. 

PROIECTE ERASMUS LA NIVELUL ȘCOLII 

Proiectul Erasmus+ de mobilitate în domeniul educației școlare intitulat 

„Siguranța online și offline în școala viitorului” se va desfășura pe o perioadă de 17 luni, 

între 1 septembrie 2020 și  31 ianuarie 2022 și va cuprinde 6 cursuri de formare Erasmus+ derulate 

în 5 țări europene, la care vor participa 18 cadre didactice din școala noastră, respectiv 1 profesor 

pentru învățământul preșcolar, 7 profesori pentru învățământul primar si 10 profesori pentru 

învățământul gimnazial, 

Proiectul va duce la schimbarea sistemică a managementului prin transformarea digitală a 

școlii, pornind de la modernizarea infrastructurii digitale a școlii până la stabilirea politicii școlii 

privind siguranța digitală, promovarea unor relații de încredere și a unui climat pozitiv în școală, prin 

folosirea unor tehnici și procedee de evitare și rezolvare a conflictelor, pentru a fi în acord cu nevoile 

educaționale ale elevilor, părinților și comunității și pentru a ne acorda cu sistemele de învățământ 

europene. 

STEAM Time – Solve UNESCO Crime 

 Număr de referință: 2018-1-NL01-KA229-038917_3 

 Perioada de desfășurare: 1 septembrie 2018 – 31 august 2021 

   Suma finanțată: 30480 EUR  

Scopul principal al proiectului este dezvoltarea cetățeniei europene prin cunoașterea altor 

culturi, prin crearea și schimbul de materiale interesante pe tema patrimoniului cultural european 

UNESCO și  prin implementarea metodelor inovatoare de predare-învățare obținute în urma 

schimburilor de experiență legate de STEAM (Știință, Tehnologie, Inginerie, Artă și Matematică) la 

nivel european. 

Obiectivele proiectului includ creșterea conștientizării elevilor din școlile partenere ca cetățeni 

europeni, creșterea numărului de ore practice de matematică care să conțină teme legate de 

patrimoniul cultural și creșterea numărului de parteneriate școlare europene în fiecare școală 

participantă. 

Școlile partenere în acest proiect sunt: 

Osnovna Skola Kralja Zvonimira, Seget Donji, Croația 

IC Fra Felice de Sambuca, Sambuca di Sicilia, Italia 

Bs De Wegwijzer, Tilburg, Olanda – coordonator 

Zespol Szkol Miejskich nr 3, Szkola Podstawowa nr 12 w Jasle, Jaslo, Polonia 

Școala Gimnazială „Constantin Gh. Marinescu”, Galați, România 
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În timpul celor 5 schimburi interșcolare europene, câte unul în fiecare școală participantă, elevii 

vor soluționa un „caz” UNESCO folosind matematica și logica și vor realiza diferite sarcini care 

implică zona STEAM și cunoștințe referitoare la patrimoniul cultural UNESCO. 

Proiectul de parteneriat strategic Erasmus+ KA201“Entrepreneurship and soft skills 

through Fairy Tales: an iNnovaTive Approach to entrepreneurShip educatIon in primAry 

schools – F.A.N.T.A.S.I.A.” 

Număr de referință: 2019-1-UK01-KA201-061809 

Perioada: 1 septembrie 2019 – 31 august 2022 

Suma finanțată: 31815 EUR 

Parteneri: 

Create Partnership Trust, Birmingham, Marea Britanie, coordonatorul proiectului 

Academy of Entrepreneurship Astiki Etaireia, Atena, Grecia 

Vsi ”Psihologiniu ideju namai”, Kaunas, Lituania 

Vilnius Fabijoniskiu mokykla. Vilnius, Lituania 

Associazione Culturale Pro.m.e.t.eu.s, Viterbo, Italia 

My school srl, Viterbo, Italia 

PontoPR – Publicidade e Robotica, Ida, Vila Nova de Gaia, Portugalia 

Agrupamento de Escolas de Vilela, Paredes, Portugalia 

Școala Gimnazială „Constantin Gh. Marinescu”, Galați, România 

Sehit Osman Yildirim Ilkokulu, Kirikkale, Turcia 

Obiectivele proiectului: 

• Stimularea mentalității antreprenoriale și cunoașterea competențelor transversale și

antreprenoriale ale elevilor din clasele primare în vârstă de 6-9 ani printr-un software inovator bazat 

pe basme. 

• Instruirea cadrelor didactice pentru evaluarea competențelor transversale și antreprenoriale

ale elevilor din clasele primare, prin utilizarea unui manual de folosire a software-ului conceput în 

cadrul acestui proiect, care va fi disponibil și în modul eLearning. 

Echipa de implementare a proiectului în școala noastră:Proiectul cuprinde 5 reuniuni de 

proiect în Marea Britanie – noiembrie 2019, Portugalia – aprilie 2020, Italia – decembrie 2020, Turcia 
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– mai 2021, România – noiembrie 2021, Grecia – iulie 2022 și 2 sesiuni de formare pentru profesori

în Grecia – ianuarie 2020 și Lituania – ianuarie 2021.

Proiectul Erasmus+ „Școala incluzivă – o școală pentru fiecare” 

Număr de referință: 2017-1-RO01-KA101-036904 

Perioada de desfășurare: 1 septembrie 2017 – 30 iunie 2019 

Suma finanțată: 21410 EUR 

Școala Gimnazială „Constantin Gh. Marinescu” a implementat timp de 2 ani școlari 

proiectul Erasmus+ de mobilitate în domeniul educației școlare „Școala incluzivă – o școală 

pentru fiecare”, proiect care a obținut 89 de puncte la selecția organizată de ANPCDEFP. 

Proiectul Erasmus+ „Școala incluzivă – o școală pentru fiecare”, cu o durată de 20 de 

luni, a pornit de la nevoia școlii noastre de a deveni o școală incluzivă, o școală pentru fiecare 

dintre elevii noștri, de la clasa pregătitoare până la clasa a VIII-a, fie că sunt supuși riscului 

de excluziune socială din cauza dificultăților financiare, fie că provin din familii în care unul 

sau ambii părinți sunt plecați la muncă în străinătate, fie că sunt elevi cu cerințe educaționale 

speciale. 

Zece cadre didactice din școala noastră, 5 învățători și 5 profesori, au participat la 

cursuri de formare furnizate de organizații europene cu experiență în domeniul educației 

incluzive, care s-au desfășurat în trei țări europene diferite, ceea ce a condus la o deschidere  

europeană mai largă a școlii noastre. 
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Prof. SIMONCA Simona 

De la începuturile ei și până astăzi, societatea este într-un continuu proces de dezvoltare și 

transformare, în același timp,  ceea ce aduce cu sine  și multiple provocări pentru sistemul de educaţie. 

O societate bazată pe informaţie reprezintă o nouă stare a umanității, un nou mod de viaţă, calitativ 

superior, care implică folosirea intensivă a informaţiei în toate sferele activităţii şi existenţei umane. 

Accesul larg la informaţie este un nou mod de lucru şi de cunoaştere. Pentru a avea succes, o instituţie 

educaţională trebuie să se adapteze mediului complex şi în continuă schimbare pentru că majoritatea 

activităţilor instituţiei au loc şi sunt dependente de mediul exterior. 

Astăzi, în toate nivelurile de învățământ, atât în cel universitar cât și în cel preuniversitar, este 

recunoscut rolul Internetului și, în particular, al Web-ului în predare, învățare și evaluare. De multe 

ori, Web-ul a devenit un instrument de lucru indispensabil pentru toți actorii educaționali, atât în sala 

de clasă cât și în afara ei. Tehnologia modernă poate oferi o varietate consistentă de aplicații, acestea 

reprezentând temelia unui nou sistem de furnizare a educației și de construire a cunoașterii. Odată cu 

dezvoltarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, a internetului în speţă, modul clasic de a învăţa 

suferă transformări rapide şi profunde. Formarea este orientată către cel care învaţă, permiţându-i să-

şi aleagă conţinutul şi instrumentele corespunzătoare propriilor interese, necesităţi şi nivele de 

abilitate. 

Web site-ul, de exemplu, este un instrument nou, deosebit de util, 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. 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. Cadrele didactice şi elevii pot comunica idei şi pot schimba resurse prin e-mail, chat şi video-

conferinţe. Dascălii 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 poate fi, și este, 

totodată spațiul în care elevii îşi pot posta / publica proiectele și lucrările lor online pentru ca alţi elevi 

sau profesori să le citească şi să le răspundă. Astfel, cu ajutorul unei simple 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 autorilor de manuale 

și a dascălului). Educaţia cu ajutorul calculatorului este numită CBT (Computer Based Training). 

Alături de organizarea și realizarea unui proces educațional de calitate, precum și valorificarea 

eficientă a resurselor educaționale, promovarea imaginii instituției devine semnificativă. În acest 

context, o instituție de calitate capătă noi valenţe şi implică noi roluri instituţionale. Promovarea 

imaginii unităţii şcolare reprezintă o prioritate pentru o bună colaborare între cei trei parteneri 

educaţionali: școală-elevi-părinţi și este determinată de un întreg ansamblu de reguli, criterii şi 

interpretări care sunt structurate în timp şi transmise prin tradiţie, ajustate şi îmbogăţite succesiv cu 

elemente noi, acceptate și asimilate de comunitate. Astfel, imaginea instituției de învățământ este un 

complex constituit din istoria organizației de învățământ, calitatea actului educativ, performanțele 

sale și prestigiul în comunitate.  

Învățarea online a adus cu sine un lung șir de  experiențe noi: creativitate, comunicare, 

consolidarea autonomiei învățării, dezvoltarea abilităților de muncă independentă, încrederea în sine 

pentru elevi, dezvoltarea competențelor mai apropiate de viață ale elevilor și interesele lor, colaborare 

între cadrele didactice etc. Toate aceste lucruri au contribuit la o schimbare de calitate a sistemului 

educațional, atitudinea față de curriculum și în special față de conținuturi. Resursele de 
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predare/învățare online sunt multiple, dar lucrurl esențial este selectarea celor mai înteresante și 

captivante, până la urmă, pentru elevi și, bineînțețes cunoscute și de către profesori.  

Performanţa educaţională se poate realiza prin constituirea unui corp profesoral de înaltă ținută 

academică, o viziune modernă, privind actul educațional, precum şi asigurarea unei baze materiale 

didactice complexe şi competitive. Imaginea instituției școlare este proiectată și conturată de un 

ansamblu de factori, dar și de către fiecare individ, în parte, profesor și elev, iar în ultima perioadă de 

către activitățile în online. 

Bibliografie: 

1. Andriţchi V. Dimensiuni ale paradigmei managementului resurselor umane în învăţământ.

Chişinău: Lumina, 2014. 

2. Douglas B. Holt. Brands and Branding. Cultural Strategy Group. 

http://testconso.typepad.com/files/brands-and-branding-csg2.pdf 

3. Iosifescu Ș. Calitatea educaţiei: concept, principii, metodologii. București, 2008.

4. https://proform.snsh.ro/baza-de-date-online-cu-bune-practici-pentru-dezvoltarea-

capacitatii-institutionale-a-scolilor-defavorizate/managementul-calitatii-comisiei-de-evaluare-si-

asigurare-a-calitatii  
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Importanța activităților educative realizate în online   

pentru promovarea imaginii școlii 

ȘINCA IULIA-MARIANA 

Educația este cel mai important mechanism pentru schimbarea și dezvoltarea societății, dar 

pentru aceasta sunt necesare schimbări fundamentale, care să facă posibilă dezvoltarea unei societăți 

echitabile, care să se bazeze pe cunoaștere, respect și dezvoltare. Școala de astăzi ar trebui să țină 

cont de marile schimbări ale lumii moderne și să fie prima care recționează la aceste schimbări, 

schimbând sistemul educațional vechi cu unul modern, care să fie în pas cu ceea ce trăiesc copiii în 

ziua de astăzi. 

Sistemul educațional din România este neschimbat, iar de cele mai multe ori, se schimbă 

ultimul, ne ținându-se cont de noua generație și de nevoile acestora. Instituțile de învățământ din țara 

noastră ar trebui să țină pasul cu aceste schimbări și să răspundă nevoilor individuale ale clienților 

prin implementarea marketingului în obiectul de activitate al acestora, cu scopul îmbunătățirii 

serviciilor și promovării acestor servicii în condiții de maximă eficiență. 

Marketingul educațional ar trebui să contureze viziunea școli din zilele de astăzi și să pregătescă 

elevii, care sunt beneficiarii direct ai educației, pentru viitor. Marketingul este un demers științific 

care presupune adaptarea permanentă atât la nevoile eleviilor, cât și ale părinților în vederea păstrării 

unui parteneriat bine consolidat, bazat pe. o bună colaborare între cei trei parteneri educaţionali: 

grădiniță-preșcolari-părinţi. 

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

prin spaţiile de învăţare disponibile. Școala/grădiniţa este garantul dezvoltării permanente a 

comunităţii. Instituția de învățământ, nu poate funcţiona bine fără sprijinul comunităţii, 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. 

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. 

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. 

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 
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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. 

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. 

Formarea imaginii școlii/grădiniței se poate realiza aplicând o anumită ,, politică’’, ce ţine de 

stilul managerial al conducătorului organizaţiei, dar și de activitatea desfăşurată de angajaţi-cadre 

didactice.   

Managerul unei organizaţii şcolare poate promova în mediul intern şi extern al unitătii școlare 

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

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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ÎNVĂȚĂTORUL – UN PROTAGONIST AL TRANSFORMĂRII 

ȘCOALA ON-LINE 

Prof. Înv. Primar Sinculei Liliana      

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CORLĂTENI, JUDEȚUL BOTOȘANI 

În zilele noastre, mai ales acum în această perioadă greu încercată de această pandemie, unitatea 

de învățământ trebuie să fie pregătită să facă față unor cerințe tot mai complexe din partea societății 

contemporane. Dacă la început internetul era privit cu reticență, acum a devenit un mediu de 

promovare nelimitat, prin care școala își poate construi o imagine. 

Implicarea învățătorului în realizarea activităților online se leagă de aspecte ale inovației, ale 

reorganizării și reînnoirii procesului de învățămînt; angajarea lui fermă și cu responsabilitate în 

rezolvarea unor probleme din această sferă a pedagogicului. 

Deschiderea spre nou se realizează datorită cadrelor didactice pregătite, care intervin în 

favoarea acestei dezvoltări continue a școlii. 

În concepția noastră, aceștia sunt adevărații purtători ai schimbării dorite. Căci ei sunt agenții 

care realizează în mod punctual înnoirile sau inovațiile ce au loc zi de zi, în activitățile de bază ale 

școlii - cea didactică și educațională. 

Fără o cunoaștere clară a imperativelor educaționale actuale și o deschisă adeziune la cursul 

nou al evenimentelor din învățământ, angajamentele și eforturile sale pot să întârzie, să-și piardă din 

elan, ori să nu aibă efectele dorite.  

Totul depinde, în această privință, de modul în care cadrul didactic percepe actualele orientări 

și tendințe; cum se atașează noilor valori și cum își interiorizează cerințele noi; în ce optică privește 

schimbările la care el este și martor, și potențial agent al înfăptuirii lor. Este important să arate 

sensibilitate și înțelegere, în general, la problemele medicale, economice, politice, sociale, culturale 

și educaționale actuale și, mai ales, să discearnă care sunt incidențele acestora asupra școlii, asupra 

beneficiarilor ( elevi, părinți, comunitate),asupra activității proprii și a vieții sale. 

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 fiecarea dintre noi. 

Așadar, situația de „școală on-line“ nu este chiar atât de ușoară, ea cere o schimbare, în mintea, 

în inima și în voința proprie. Producerea unor schimbări de acest gen cere un efort de reflecție 

personală, de cugetare, este o problemă de auto-interogare, în sensul că, învățătorul are destule 

întrebări a-și pune sie însuși. Întrebări cu privire la poziția sa, la misiunule sale, la sarcinile sale, el se 

vede nevoit să se mențină permanent într-o situație de interogație, de căutare, de explorare; să-și pună 

probleme și să găsească soluții adecvate la aceste probleme. 

Succesul activităților on-line în învățământul primar depinde de voința de schimbare, de 

contribuția învățătorului  la sporirea noului, cu fiecare zi, cu fiecare lecție, cu fiecare activitate menită 

să ducă la creșterea calității și eficienței actului educațional. 

Și mai mult decât atât, el trebuie să fie deplin convins de rolul lui de animator și de susținător 

al procesului de schimbare ce are loc în școala în care lucrează; să-și sprijine colegii și direcțiunea 

școlii în această privință. 
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Imaginea școlii promovată prin activitățile educative în online 

Ciocate Sinela   

Școala Gimnazială Hăghiac, Com. Dofteana, Jud. 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 

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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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 

REALIZATE ÎN MEDIUL ONLINE     

PENTRU PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

Profesor pentru învățământ preșcolar Sînzieanu Ramona Daniela 

Grădinița P. N. Dumbrava Minunată, Hunedoara 

1. CADRU TEORETIC

Situația problematică pe care o trăim cu toții de o bună bucată de vreme ( pandemia de SARS- 

COV 19) a determinat schimbări semnificative și la nivelul procesului de învățământ. Atât elevii cât 

și cadrele didactice au trebuit să se adapteze unor noi forme de organizare și realizare a activitățiilor 

didactice.  

Segmentul preșcolar a avut foarte mult de suferit de pe urma acestui fapt. Principalele probleme 

semnalate pot fi exprimate la nivelul trinomului educațional „Elevi-Familie-Școală”. Din perspectiva 

elevilor se pot evidenția următoarele aspecte: nivelul de dezvoltare a copiilor preșcolari nu permite 

utilizarea individuală a instrumentelor tehnologice, incapacitate de a-și menține atenția concentrată 

într-un anumit interval de timp, imposibilitatea de a participa la toate activitățiile propuse dacă aceștia 

nu primesc sprijinul unui adult, lipsa materialelor didactice, lipsa gadgeturilor, inexistența unor 

platforme educaționale adaptate acestui nivel etc. 

Din punct de vedere al familiei, au fost semnalate următoarele aspecte problematice: situația 

financiară a familiei nu le permite să achiziționeze aparatură pentru copii, mai ales acolo unde sunt 

mai mulți frați, timpul redus al părinților pentru a participa și desfășura activitățiile propuse cu 

preșcolarii, incapacitatea de a parcurge tematica cerută de către educatoare, metodic și coerent, 

inexistența unui spațiu al casei care să favorizeze învățarea, lipsa accesului la internet.  

Din punctul de vedere al școlii, cadrele didactice au semnalat următoarele aspecte: inexistența 

unor platforme eduacționale specializate pentru preșcolari, proiectarea activitățiilor necesită mult mai 

mult timp, alegerea conținutului curricular trebuie raportat la posibilitățiile materiale ale tuturor 

copiilor, la disponibiliatea părinților de a achiziționa aceste materiale și mijloace, la resursele de timp 

ale părinților pentru a-i ajuta în rezolvarea sarcinilor, lipsa unor cursuri de pregătire în domeniul 

predării online, incapacitatea de a utiliza la maxim programe și platforme eduacționale pentru a 

determina calitatea acestui tip de învățământ.  

La nivelul Ministerului Educației au fost propuse două alternative de predare în sistem online. 

Predarea  de tip sincron și cea de tip asincron. Prin prdare sincron înțelegem că două sau mai multe 

persoane comunică în timp real prin intermediul telefonului, tabletei, chat-ului, teleconferinței. Dintre 

avantajele acestui tip de predare se numără: interacțiune umană atât la nivelul copil-copil cât și la 

nivelul cadru didactic- copil, educatorul poate să transmită și să explice sarcinile de lucru metodic, 

pe înțelesul copiilor.  

Dintre dezavantaje se pot aminti: imposibilitatea ca toți preșcolarii să intre în teleconferință la 

ora stabilită pe motivul că părinții sunt la serviciu sau nu au instrumente tehnice disponibile, lipsa 

mijloacelor și materialelor necesare derulării actului educațional în momentul respectiv.  

Predarea de tip asincron presupune existența a două momente diferite în actul predării-învățării. 

Predarea se realizează sub forma unor înregistrări audio-video, cursuri, sarcini, fișe de lucru transmise 
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prin poștă electronică, grupuri închise de Whatsapp sau Facebook, platforme eduacționale, iar 

învățarea are loc atunci când elevul sau preșcolarul are disponibilitate de timp, interes, când poate fi 

sprijinit de către părinți.  

Ca și avantaje al acestui tip de predare se pot aminti: cadrul didactic poate transmite sarcini 

pentru întreaga săptămână sub forma unor fișe, înregistrări șamd. iar preșcolarul poate realiza fiecare 

cerință în intervalul de timp în care se simte cel mai bine sau în care poate fi sprijinit. Materialele 

trimise de către educatoare pot fi stocate și se poate reveni asupra lor în orice moment,  materialele 

pot conține explicații, modalități de realizare a unor lucrări, exemplificarea practică a modului de 

rezolvare a sarcinilor. Explicațiile cadrului didactic sunt mult mai eficiente decât cele ale părinților.  

Dintre dezavantajele acestui tip de predare desprindem: lipsa motivației din partea unor copii 

pentru a realiza sarcinile propuse, lipsa de timp și spațiu a părinților pentru a favoriza învățarea, lipsa 

materialelor didactice adecvate, interacțiune slabă la nivelul relației elv- cadrul didactic, inexistența 

unei interacțiuni sociale la nivelul relației elev- elev. 

Recomandările Ministerului Educației au fost de a intercala aceste două tipuri de predare – 

învățare, sincron și asincron, pentru a menține un oarecare dinamism al procesului didcatic. Din punct 

de vedere al proiectării și planificării  s-au respectat temele stabilite la începutul anului școlar. Prin 

experiențele de învățare propuse, unele cadre didactice au stabilit sarcini pentru fiecare tip de 

activitate derulat în grădiniță: ADP, ALA, ADE, alții au optat pentru sarcini de învățare doar pentru 

ADE.  

Dintre platformele eduacționale utilizate în acest sector amintim: Platforma Teams, Google 

Classroom, Platforma Zoom, aplicații precum WhatsApp sau Facebook. 

1. EXEMPLU DE BUNĂ PRACTICĂ ÎN ORGANIZAREA ACTIVITĂȚILOR ÎN

MEDIUL ONLINE PENTRU PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII        

Imaginea școlii se construiește în timp pe baza experiențelor pe care partenerii educaționali: 

elevii, părinții și profesorii le trăiesc deopotrivă în cadrul acestui mediu socio-educațional. Predarea 

în sistem online a adus pe de o parte beneficii cum ar fi: folosirea eficientă a tehnologiei, colaborare 

directă cu părinții în realizarea actului educațional dar în același timp a constituit o adevărată 

provocare pentru cadrele didactice care au fost nevoite să învețe într-un timp foarte scurt cum anume 

să utilizeze aplicații și platforme educaționale pentru a eficentiza procesul instructiv-educativ. Pentru 

a exemplifica voi prezenta pe scurt, strategia didactică aplicată în cadrul unității de învățământ în care 

îmi desfășor activitatea: 

Pasul 1: Alegerea modalității de lucru cu preșcolarii 

Am optat ca la nivelul unității școlare să derulăm activități de tip asincron. Unul dintre motivele 

pentru care am ales această variantă, a fost legat de componența familiilor copiilor cu care lucrăm. În 

fiecare familie există câte unul sau doi frați mai mari care desfășoară orele în format sincron, în acest 

caz nu ar fi existat posibilitatea ca preșcolarii să aibă un spațiu personal în care să poată participa la 

toate activitățile și pe de altă parte părinții care lucrează nu-i pot asista sau sprijini în utilizarea 

gadgeturilor. În acest sens, s-a discutat cu părinții și s-a convenit ca sarcinile să fie transmise zilnic 

iar în momentul în care au disponibilitate de a lucra cu proprii copii o vor face, iar până la sfârșitul 

săptămânii să răspundă trimițând sarcinile rezolvate. Pentru copiii care au necesitat educație 

individualizată cum ar fi copiii cu CES , aflați în plasamant sau alte situații specifice s-a stabilit un 

program săptămânal de realizare a actului educațional în format sincron ( 1 la 1).  

Pasul 2: Alegerea strategiei didactice 

Am păstrat ca și formă de organizare și realizare a activităților, integrarea conținuturilor 

curriculare. Am folosit ca și metodă de bază Povestirea interactivă. Fiecare săptămâna a început cu 

relatarea unei povești din conținutul careia copiii au putut desprinde tema avută în discuție pentru 

săptămâna în curs și alte aspecte relevante pentru aceasta. Pe baza textului audiat sau vizionat, copiii 

au rezolvat sarcini pentru fiecare domeniu experiențial. 

Pasul 3: Promovarea imaginii școlii la nivel județean 
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Fiecare activitate proiectată, redactată și realizată în format online, unitar, cooerent și metodic 

a fost trimisă la nivelul Inspectoratului Școlar Județean pentru a fi publicată în cadrul RED . 
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Efеctеlе tеhnоlоgіеі dіgіtalе asupra educația preșcolarilor 

SIPOS MARGIT KATALIN 

CSEI BONITAS ORADEA 

Preșcolarii sau şcolarii din primele clase primare au fost, mult timp, ignoraţi de studiile care 

vizau folosirea internetului în epoca computerului, principalul motiv fiind că, neștiind să citească și 

să scrie, erau mai puţin apţi să folosească acest mediu într-un mod independent, iar prezenţa unui 

adult (în general părinte, mai rar profesor) și medierea pe care acesta o oferea copilului în folosirea 

internetului erau considerate o garanţie a eliminării riscurilor internetului la această vârstă.(Velicu, 

2018) 

Lucrurile s-au schimbat major o dată cu apariţia și generalizarea smartphone-urilor și tabletelor. 

Aceste tehnologii mobile și convergente permit copiilor mici și chiar foarte mici să accceseze 

internetul în mod individual, deschizând un nou capitol în cercetările privind copiii și internetul. Pe 

de o parte, fiind controlabile prin intermediul unui ecran tactil, aceste dispozitive permit copiilor – 

care nu știu să citească sau să scrie – să acceseze diferite aplicaţii sau conţinuturi online doar pe baza 

indicilor iconografici. Pe de altă parte, aceste dispozitive sunt suficient de mici încât să poată fi 

folosite de copil în mod privat în dormitorul propriu – scăpând ochiului (mai mult sau mai puţin) 

vigilent al părintelui – spre deosebire de calculator sau laptop care, atunci când copiii sunt foarte mici, 

este probabil să fie plasate într-un spaţiu comun, în camera adulţilor, sau a unor fraţi mai mari. 

În acest context, în 2014, a avut loc primul stadiu de culegere a datelor, în șapte ţări europene, 

în proiectul Young Children (0-8) and Digital Technologies, studiu exploratoriu folosind metodologie 

calitativă, coordonat de Joint Research Center al Comisiei Europene. În 2015 România, împreună cu 

alte 10 state, s-a alăturat proiectului, rezultând în 2016 raportul „Copiii mici (0-8 ani) și tehnologiile 

digitale”. 

Proiectul a presupus folosirea unei metodologii comune la nivelul tuturor statelor participante, 

în fiecare dintre acestea fiind intervievate 10 familii care aveau cel puţin un copil între 6 și 8 ani (în 

România, 11 familii au participat la proiect). În fiecare familie a fost intervievat un părinte, iar copilul 

de 6-8 ani care a participat la proiect a fost observat de către cercetător în interacţiunea cu tehnologiile 

digitale disponibile în gospodărie și acccesibile lui sau ei și, de asemenea, a fost intervievat de către 

cercetător, într-o manieră care să ţină cont de vârsta fragedă a acestuia și de considerentele etice 

implicate de cercetarea care presupune participarea copiilor. Cercetarea a evidențiat că la această 

vârstă există o totală lipsă de conștientizare a riscurilor online din partea copiilor. De aceea 

considerăm că ar fi necesară introducerea unor lecții de siguranță pe internet în școli de la cele mai 

mici vârste și chiar în grădinițe.  

Întâlnim peste tot în jurul nostru oameni cu deficienţe. Ei sunt percepuţi diferit, perceperea lor 

socială nefiind întotdeauna constantă, ea variază de la societate la societate, furnizând semnificaţii 

diferite, în funcţie de cultura şi de valorile promovate. 

Folosirea tehnologiei informatice este de mare importanţă la copii cu C.E.S., aceşti copii 

reuşind ca prin folosirea unei taste să indice o alegere, să exprime dorinţe, necesităţi. Pe măsură ce se 

dezvoltă capacităţile unui copil cu dificultăţi severe de învăţare, acesta va beneficia din ce în ce mai 

mult de modalităţile de folosire a unui sistem informaţional pentru a clarifica, experimenta sau 
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dezvolta idei( Pentiuc St.Gh, Danubianu M, Schipor O, Tobolcea I, Zaharia M, 2008). Datorită 

acestor considerente, se recomandă introducerea şi folosirea tehnologiei informaţiei şi comunicării 

(TIC) în cadrul programelor de învăţare, cu scopul de a susţine predarea şi însuşirea cunoştinţelor 

într-un context motivator şi de folosire a acestei tehnologii în formarea şi dezvoltarea deprinderilor 

de învăţare (Danubianu M., Pentiuc St.Gh., Schipor O., Nestor M., Ungurean I., Schipor D.M.,2009). 

În procesul de învăţare sunt remarcate o serie de avantaje ale sistemului TIC pentru copiii cu 

cerinţe educaţionale speciale ce permit copiilor să devină din spectator (folosirea computerului pentru 

stimulare senzorială), participant (interacţiunea cu mediul de învăţare), iar apoi creator (modificarea 

mediului conform dorinţelor, intereselor). Folosirea TIC nu este un scop în sine, ci un mijloc de a 

satisface anumite cerinţe prin care procesul de învăţare a copiilor cu CES devine din ce în ce mai 

personalizat, individualizat şi eficient (Tobolcea, 2009). 
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Prof. Inv. Prescolar: Sipos Raluca –Doina Satu Mare 

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 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. 

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. 

Internetul a avut și continuă să aibă un impact profund asupra sec. XXI – tehnologia este tot 

mai prezentă, iar nevoia de a rămâne mereu conectați și timpul pe care îl petrecem interacționând cu 

dispozitivele electronice crește constant. Este incontestabil faptul că tehnologia joacă un rol esențial 

în viața noastră - felul în care comunicăm, accesul la informație, resursele disponibile sunt doar câteva 

dintre modurile în care internetul ne-a influențat pozitiv existența. 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. 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. 

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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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  

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. Sîrbu Anda Dorina   

Grădinița cu P. P. Nr. 7, Drobeta Turnu Severin 

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. 

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: 

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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Cercurile de elevi - activități educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Prof. Sîrbu Cristina-Maria   

Școala Gimnazială Nr. 7 Petroșani 

În sistemul educaţional on-line, într-o societate viitoare, este nevoie de activități educative care 

să se desfășoare și în mediul on-line, activități ce stimulează creativitatea şi acest lucru este posibil 

prin realizarea unor cercuri de elevi. La nivelul școlii personal desfășor activitatea a trei cercuri de 

elevi: BioTEAM, Sanitarii pricepuți și Cu viața mea apăr viață-Protecție civilă. 

Având în vedere situația creată de această pandemie a trebuit să găsim metode și să creăm 

activități educative cât mai interesante, care să stimuleze prezența, creativitatea, implicarea elevilor, 

astfel prin aceste activități se poate promova și imaginea școlii.  

Având în vedere multitudinea de programe ce pot fi utilizate, care chiar atrag atenția elevilor și 

faptului că pot exista mulți invitați, care pot răspunde mai ușor prezenței, face ca aceste activități 

educative să devină atractive. Invitații din comunitatea locală pot promova mai departe activitățile 

desfășurate. 

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. 

În cadrul acestor activități se folosește cu succes transdisciplinaritatea, deoarece în educaţie 

accentul trebuie să cadă pe conştientizarea învăţării, pe cooperare, pe o gândire critică şi de selecţie 

a informaţiilor.  

Transdisciplinaritatea apare ca o soluţie  la provocările lumii actuale, constituie un principiu ce 

trebuie aplicat, o modalitate de gândire si acţiune, ce decurge din evoluţia ştiinţei și a vieţii 

economico-sociale. 

Transdisciplinaritatea reprezintă „punerea în act” a unei axiomatici comune pentru ansamblu 

de discipline. Prin gradul său de complexitate, abordarea transdisciplinară  înglobează 

plurisisciplinaritatea și interdisciplinaritatea, propunând un demers bazat pe dinamica şi interacţiunea 

a patru niveluri de intervenţie educativă: disciplinar, pluridisciplinar, interdisciplinar şi 

transdisciplinar. Trebuie subliniat faptul că recunoaşterea caracterului distinct al abordărilor 

menţionate nu implică ignorarea caracterului lor profund complementar. Pentru a folosi o metaforă a 

unui autor cunoscut în domeniu, vom spune că „disciplinaritatea, pluridisciplinaritatea, 

interdisciplinaritatea şi transdisciplinaritaatea sunt cele patru săgeţi ale unuia şi aceluiaşi arc: al 

cunoaşterii” afirma pedagogul B. Nicolescu în anul 1997. 

Ca profesor de biologie m-am străduit să găsesc argumente viabile pentru a convinge elevii, în 

calitatea lor de beneficiari ai acestor cercuri, că există o legătură determinată între tematica cercurilor 

şi toate celelalte discipline din planul de învăţământ. 

Motivarea elevilor printr-o educație extrașcolară, folosirea mijloacelor tehnologice în cadrul 

activităților educative atractive vor crea o imagine pozitivă asupra școlii. Promovarea imaginii 

instituției se realizează foarte bine prin intermediul activităților cercurilor de elevi. 

Bibliografie: 

1. Sîrbu Cristina- Cultivarea creativităţii la elevii de gimnaziu prin cercul de biologie

BioTEAM –lucrare grad I - 2011 
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STRATEGII DE PROMOVARE A IMAGINII ȘCOLII ÎN MEDIUL ONLINE 

Prof. Sîrbu Denisa         

Școala Gimnazială Nr. 2 Lugoj 

Consider ca fiind 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? 

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 ateția 

asupra potenialului elevilor nostri. 

Chiar dacă, crearea paginii de facebook a  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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MODALITĂȚI DE PROMOVARE A IMAGINII ȘCOLII 

PROFESOR: SÎRBU GABRIELA-MONICA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4 LUGOJ, TIMIȘ 

Educația este un fenomen complex format dintr-un ansamblu de măsuri, aplicate ȋn mod 

sistematic ȋn vederea formării și dezvoltării ȋnsușirilor intelectuale, morale sau fizice ale tinerilor 

(oamenilor).  

Educația este un sistem de bunuri educaționale ce ȋnsumează instituțiile, dar și activitățile 

implicate ȋn promovarea și difuzarea ei.  

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 consumatorii, după realizarea prestațiilor educaționale. Ei cumpără 

actul educațional ȋnainte de a-i percepe valoarea. Desigur, se iau ȋn considerare și informațiile 

existente până la aceea data despre o anumită unitate școlară, ȋnsă adevărata valoare se stabilește la 

sfârșitul școlarizării, ȋn funcție de performanțele de care sunt capabili absolvenții școlii respective.  

Serviciul educațional odată evaluat, va determina o afluență mai mică sau mai mare de elevii . 

Serviciile educaționale sunt activității prestate ȋn beneficiul consumatorilor de educație, cu sau fără 

participarea lor direct, cu scopul de a le ȋmplini anumite nevoi și a le produce satisfacții intelectuale. 

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 speciale, de aceea se obligă să asigure și 

servicii de specialitate: recuperare, terapie educațională, consiliere școlară, asistență medicală și 

socială. Așadar, ȋn campaniile de promovare a imaginii școlii trebuie să fie incluse și dovezile unor 

reușite integrări sociale ale copiilor cu CES.  
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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.  

Politica de promovare trebuie elaborată prin studierea motivațiilor și a reprezentărilor simbolice 

ale consumatorilor, prin definirea opțiunilor fundamentale ale grupurilor și indivizilor, dar mai ales 

prin stabilirea unor obiective generale, de forma :  

•Crearea și promovarea unei imagini instituționale pozitive în comunitate;

•Elaborarea unor proiecte locale care să viseze multiplicarea experienței pozitive și a

exemplarelor de bună practică ȋn managementul institutional; 

• Personalizarea ofertei educaționale la nivel institutional prin diversificarea și flexibilizarea

acesteia ȋn funcție de nevoile și interesele partenerilor și  beneficiarilor procesului educational; 

•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 conduită de risc, susținerea elevilor ȋn alte 

abilități; 

•Armonizarea ofertei de servicii educaționale și formarea permanent cu nevoile specific

identificate ȋn unitatea școlară și comunitatea locală; 

• Promovarea imaginii instituției și factorilor ce ȋși asumă responsabilitățile ȋn procesele de

descentralizare și asigurare a calității educației, de creativitatea temei. Trebuie să se răspundă la 

ȋntrebarea ,, Care este cea mai potrivită modalitate pentru a atrage atenția publicului?”. Prin 

creativitate, adică prin folosirea de cuvinte și simboluri ȋntr-o abordare originală pentru fiecare public, 

se obțin efectele dorite.  

Pe lângă organizarea unui eveniment special, promovarea 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.  

Ȋn concluzie, promovarea marketingului ȋn domeniul educației necesită din partea managerului 

dăruire, perseverență, consecvență, dragoste pentru elevi. Ȋn  calitate de ofertante, școlile trebuie să 

producă și să ofere pieței ceea ce se cere efectiv, să-și orienteze activitatea ȋn funcție de așteptările 

consumatorilor. 

Educația de succes este cel mai bun marketing! 
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Crearea și promovarea imaginii școlii în mediul online 

Prof. psihopedagog Mihaela Sîrbu   

CSEI ”Constantin Pufan” Dr. Tr. Severin 

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. 

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. 

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. 

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 ÎN CONTEXT PANDEMIC” 

Prof. înv. preșc. Sîrca Iuliana Daniela 

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. 

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. 

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. 

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

în acestă perioadă pandemică 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 apelează la platforme digitale, rezultatele nu sunt satisfăcătoare. 

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. 
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MĂRIA SA, ARBORELE 

Prof. Slavu Cati      

Gradinița cu P. P. nr. 2 Bârlad, județul Vaslui 

Ocrotirea naturii din ţara noastră se bucură de o veche tradiţie, manifestată în primul rând prin 

dragostea neţărmurită pentru frumuseţile naturale ce si-au găsit ecoul în minunatele legende, basme 

şi proverbe, în poeziile populare şi culte, în atitudinea protectoare faţă de anumite rarităţi peisagistice, 

floristice şi faunistice acordate de toţi cetaţenii acestui pământ strămoşesc. 

Conservarea fondului floristic şi faunistic, a interacţiunilor dintre indivizii unui ecosistem, 

presupune o acţiune permatentă de lămurire a maselor şi de crearea opiniei, că toate aceste acţiuni 

sunt numai şi numai pentru binele omului. Preocupări pe plan stiinţific, în judeţul Vaslui, cu privire 

la ocrotirea naturii, sunt cunoscute încă din perioada dintre cele două războaie mondiale, când 

neobositul Emil Racoviţă, din Şurăneştii Vasluiului luptă împotriva celui mai mare duşman al ştiinţei 

– birocraţia ministerelor şi indiferenţa guvernelor burgheze pentru organizarea unor servicii  speciale

de ocrotire a naturii.

Copacii maiestoşi au fost dintotdeauna obiecte de adoraţie umană, au ocupat un loc central în 

numeroase culte anterioare creştinismului. Simbolismul şi puterile magice care le-au fost atribuite s-

au menţinut în credinţele populare şi după ce religia lui Iisus a cucerit toate sufletele. Pe malul drept 

al râului Horoiata din comuna Bogdăneşti se află stejarul multisecular din Corlăţeşti. S-a întâmplat în 

vremea când domnul Ştefan purta dese războaie: când cu turcii, când cu leşii, când cu tătarii… 

Focurile aprinse pe dealurile Moldovei nu se mai stingeau, anunţând primejdiile ce ameninţau 

pământul mănos al ţării.Oştenii se adunau în mare grabă în jurul domnitorului şi porneau la bătălie 

mânaţi de un singur gând : să apere vatra strămoşească. 

După o bătălie crâncenă, câştigată de către moldoveni … însuşi Ştefan alese un pui de stejar, 

făcu o groapă şi-l puse în pământ.Oştenii îl urmară. Curând văile se transformară într-o tânără pădure, 

prin care vântul începu a-şi toarce poveştile sale fără sfârşit… 

Legenda leagă existenţa acestui stejar de numele voievodului Ştefan cel Mare, devenind astfel 

simbol al acestor locuri şi mândria sătenilor. Acest stejar a fost pus în relaţie cu luptele şi viaţa lui 

Ştefan cel Mare, considerat încă din timpul vieţii un sfânt, datorită apărării creştinismului în timpul 

invaziilor musulmane şi canonizat de biserică în zilele noastre.  

Legendele locale spun că după bătălia de la Vaslui, cea mai categorică victorie a noastră în 

luptele cu turcii, Ştefan cel Mare s-a odihnit cu oştile sale la umbra acestui mareţ stejar. Desigur nu 

s-au păstrat documente istorice care să descrie evenimentul, însă cercetările folcloriştilor au

demonstrat că fiecare legendă populară conţine un sâmbure de adevăr.

Dar şi mai important decât adevărul istoric este faptul că în mentalul românilor din zonă există 

această convingere, o nouă dovadă a admiraţiei şi preţuirii pentru Ştefan cel Mare şi a ataşamentului 

pentru trecutul maăreţ. În amintirea voievodului Ştefan cel Mare şi în semn de respect faţă de acesta, 

la umbra arborelui care străjuieşte valea Horăieştilor, în fiecare an începând cu anul 2000, în ziua de 

29 August se organizează festivalul „La Stejarul lui Ştefan cel Mare şi Sfânt”.  

Rezervaţii şi monuente ale naturii din judeţul Vaslui 

Rezervaţia paleontologică : Nisipăria Hulubăţ, Măluşenii 
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Rezervaţii forestiere: Seaca Movileni, Bălteni, Hîrboanca, Movila lui Burcel,Bădeana 

Arbori seculari: Plopul de la Rafaila, Plopul de la Viişoara,Plopul de la Săratu,Stejarul 

multisecular Corlatesti, Bogdăneşti, Stejarii de la schitul „Dimitrie Cantemir”, Stejarii din valea 

Lohanului, Stejarul de la valea Teiului, Stejarii brumării. 

Plante ocrotite: Papucul doamnei, Laleaua pestriţă, Ruscuţa de primăvară, Tufa lemnoasă. 

Animale ocrotite: Cerbul lopătar, Căpriorul, Mistreţul, Lebăda albă, Potârnichea, Şorecarul 

comun, Bufniţa, Broasca testoasă de uscat. 

Ocrotirea naturii din ţara noastră se bucură de o veche tradiţie, manifestată în primul rând prin 

dragostea neţărmurită pentru frumuseţile naturale ce si-au găsit ecoul în minunatele legende, basme 

şi proverbe, în poeziile populare şi culte, în atitudinea protectoare faţă de anumite rarităţi peisagistice, 

floristice şi faunistice acordate de toţi cetăţenii acestui pământ strămoşesc. 

Denaturările cele mai profunde apar în ultimile două secole, odată cu perfecţionarea mijloacelor 

tehnice, iar în secolul nostru asaltul asupra naturii capătă dimensiuni nemaiîntâlnite. 

Flora şi vegetaţia naturală este înlocuită pe mari suprafeţe de culturi agricole. Acest lucru pare 

natural, întrucât au crescut şi cerinţele societăţii, numai că cel mai adesea se neglijează legile 

ecologiei, urmărindu-se numai obţinerea unor profituri imediate. 

În trecutul nu prea îndepărtat, pădurile ocupau o suprafaţă întinsă pe teritoriul judeţului Vaslui, 

astăzi ele reprezintă numai 12,3% din suprafaţă, mai puţin decât jumătatea mediei pe ţară. 

Tineri! Plantaţi arbori! Oriunde vi se pare că sunt şanse să scape de răutatea omului. Aşa veţi 

învăţa să rezidiţi această ţară. Şi, când ani mulţi vă vor împovăra, căutaţi-i. Veţi primi atunci din plin 

răsplata gândului bun şi a trudei voastre, prin revărsarea de energie pe care vă va da-o cu recunoştinţă 

tinereţea acelor copaci.  
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII ONLINE 

Prof. Slavu Nicoleta 

Prof. inv. prescolar: Constantin Alina Cosmina 

Grădinița cu P. P. “Albinuțele”, 

București, Sector 6 

Rezultatele educaționale ale elevilor contribuie la promovarea și creearea imaginii unei școli 

bune, cu prestigiu, părinții fiind interesați de cele mai multe ori de acest aspect. Internetul a devenit 

acum un mediu de promovare, unde toata lumea are acces, prin care atât școala online cât și școala 

fizică își poate construi o imagine pozitivă, fâcând cunoscute toate atuurile acesteia. 

Fiecare cadrul didactic contribuie la realizarea imaginii instituției educaționale, schimbarea 

venind prin fiecare dintre noi. Deschiderea spre nou se realizeaza datorită cadrelor didactice pregătite, 

acestea având un rol foarte important, care intervin în favoarea acestei dezvoltări continue a școlii. 

În condițiile special, soluția găsită pentru desfășurarea cursurilor a fost cursuile online. Deși 

suntem în învățământul online, procesul de predare-invățare și evaluare nu a dispărut, ci s-a adaptat 

condițiilor actuale. 

Atât părinții cât și elevii trebuie să inteleagă că școala online este la fel de importantă ca școala 

fizică. Pentru a motiva și a atrage elevii trebuie să folosim diverse strategii de predare cât mai 

atractive, diverse jocuri, astfel vom crea o imagine pozitivă asupra școlii, elevii intrând de drag la 

orele online, fâcându-i să iubească școala. 

Promovarea imaginii școlii online, se poate realiza și prin publicarea (cu acordul părinților) a 

lucrărilor deosebite, fotografiilor de la diferite activități pe sit-ul școlii sau alte platforme, unde toata 

lumea are acces. De asemenea și părinții au acces, tinându-i la curent cu tot ce se desfășoară și ce se 

întâmplă în școala online, dar putem promova activităție și implicit școala în cadrul căreia acestea se 

desfășoară. 

Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă unde fiecare 

cadru didactic trebuie să-i acorde o foarte mare atenţie având 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. Activitățile extracuriculare în școala online se poate face sub 

forma de: vizite la muzeu, teatru, vizioare de film, ateliere de creație, jocuri de mișcare, etc., toate 

acestea facându-se in mediul online. 

Activitățile on-line sunt o adevărată provocare pentru profesori cât si pentru elevi. Online-ul 

pune la dispoziția tuturor profesorilor diferite pratforme, aplicații în care profesorii își pot sustine 

activitățile/lecțiile, iar elevii să învețe de la distanță.  

Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de 

socializare în sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. Aceștia trebuie să știe în ce măsură 

elevii reușesc să atingă obiectivele de învățare. 

Bibliografie: 
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IMAGINEA ȘCOLII SE CONSTRUIEȘTE ȘI ÎN PANDEMIE 

Prof. înv. preșc. Smaranda Vasilica 

 Șc. Gimn. ”Gabriel Marinescu” Tigveni 

Anul 2020 este anul în care cu toții am fost puși în situația de a face față unor schimbări și 

provocări majore în toate domeniile de activitate.  

Apariția virusului ucigaș, ne-a obligat pe toți să ne schimbăm modul de viață, să respectăm 

reguli stricte care să ne ofere cât de cât o siguranță a vieții cotidiene. În aceste condiții orice activitate 

a trebuit să se realizeze respectând reguli de igienă și distanțare socială, reguli de la care nici școala 

nu s-a abătut. Nu putem nega că debutul pandemiei ne-a luat prin surprindere pe majoritatea factorilor 

implicați în actul educațional,dar în același timp ne-a obligat, să ne perfecționăm din mers pentru a 

continua învățarea cu orice preț. 

Asemeni tuturor școlilor din mediul rural și în școala ”Gabriel Marinescu”din comuna Tigveni 

au existat multe sincope în continuarea învățării la distanță, dar echipa de manageri și cadre didactice, 

au găsit strategii adecvate care să permită accesul tuturor copiilor la educație. 

Un rol deosebit în acest demers l-a avut strânsa colaborare cu familiile elevilor, care în aceste 

împrejurări s-au consolidat mai mult, iar părinții au înțeles, că ajutorul lor este esențial pentru 

continuare învățării de acasă. Parteneriatele, care au existat încheiate la nivelul fiecărei clase cu 

reprezentanți ai comunitații locale, au avut și ele un rol benefic în efortul nostru de a ajunge cu 

informația în fiecare casă, unde se află un elev, astfel chiar dacă mulți elevi din școala noastră nu au 

avut acces la tehnologia modernă, fișele și materialele de lucru au ajuns negreșit la copii. 

Din dorința de a face față cât mai bine cerințelor învățării online, majoritatea cadrelor didactice 

au urmat cursuri de perfecționare în domeniul TIC, și-au achiziționat aparatură performantă cu care 

să poată accesa platforme educaționale utile în comunicarea la distanță. 

Motivarea elevilor printr-o educație individualizată, adaptată particularităților specifice fiecărei 

situații, au dus la creșterea randamentului școlar și a rezultatelor pozitive, fapt ce a contribuit la 

crearea unei imagini pozitive a școlii în comunitate. 

Necesitatea adaptării instituției de învățământ la schimbările mediului social, la nevoile 

individuale ale copiilor, presupune implementarea marketingului în obiectul de activitate al acesteia, 

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, respectiv a elevilor și a părinților acestora. 

Particularizând, putem spune că marketingul educațional trebuie să îndeplinească următoarele 

funcții; 

✓ investigarea pieței și a nevoilor de educație din comunitate;

✓ adaptarea politicilor educaționale la cerințele mediului;

✓ adaptarea serviciilor educaționale la interesele, preferințele, nevoile, așteptările și exigențele

calitative ale elevilor, corelate cu dezideratele politicii educaționale; 

✓ practicarea unui management eficient al resurselor umane care împreună cu resursele

materiale și informaționale să asigure realizarea obiectivelor propuse; 

Începutul anului școlar 2020/2021 ne-a găsit mult mai pregătiți atât informațional dar și logistic 

pentru a face  față provocărilor distanțării sociale.  
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Echipa managerială a școlii s-a mobilizat și a asigurat conexiune la internet în toate locațiile, a 

asigurat tablete tuturor elevilor care nu dispuneau de aparatura necesară activităților online, au fost 

accesate platforme educaționale care să permită participarea tuturor elevilor la ore. 

Colaborarea eficientă cu toți partenerii educaționali, identificarea și soluționarea tuturor 

nevoilor cu care se confruntă o mare parte din elevii noștrii, cât și armonizarea ofertei de servicii 

educaționale cu nevoile tuturor elevilor au dus la crearea unei imagini pozitive asupra școlii în 

ansamblu. 

Internetul, privit cu reticență în trecut, a devenit acum cel mai utilizat mijloc de promovare a 

imaginii fiecărei unități, de cunoaștere a ofertei educaționale, a realizărilor sau rezultatelor cu care ne 

putem mândri. Prin intermediul tehnologiei am putut continua învățarea de acasă dar și activitățile 

extrașcolare planificate, acțiuni foarte bine primite atât de elevi cât și de părinți,  care s-au dovedit a 

fi parteneri activi în promovarea imaginei pozitive a instituției. 
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Utilizarea mijloacelor moderne în grădiniță 

Prof. înv. preșc. Smocot Mihaela 

Transformările economico-sociale pe plan național și internațional impun utilizarea pe scară 

largă a calculatorului. 

Implementarea sistemelor informatice în educație este impusă de nevoi sociale cum ar fi: 

• pregătirea copiilor/elevilor pentru a stăpâni volumul imens de informații disponibile și

accesibile lor, formându-le abilități de a le utiliza; 

• nevoia majoră de comunicare între indivizi, între grupurile profesionale, între societăți;

• participarea copiilor/elevilor la propria formare în acord cu interesele, aptitudinile, nevoile

personale etc. 

Prezența calculatorului în procesul de învățământ preșcolar asigură o motivație suplimentară 

atât pentru copii, cât și pentru cadrele didactice, și nu în ultimul rând pentru părinți. 

Odată cu pătrunderea masivă și în învățământul românesc a calculatorului, a fost necesară o 

„alfabetizare” în limbajul calculatoarelor a copiilor, dar și a cadrelor didactice. 

Copiii de vârste mici au fost repede cuceriți de mirajul numit CALCULATOR, aceasta 

generând o noua arie de instruire atât a „formatorilor” de profesie, cât și a preșcolarilor. Jocul și 

intruirea sunt indisolubil legate în grădiniță, calculatorul devenind astfel un partener și un prieten al 

copiilor. In gradiniță, sunt utilizate cu precădere jocurile logice cu diferite grade de dificultate. 

S-a încercat punerea în balanță virtuală a avantajelor și dezavantajelor utilizării calculatorului

de către preșcolari. Dintre avantaje enumerăm urmatoarele: 

• utilizarea calculatorului reprezintă un mijloc de învățare preferat de copii pentru faptul că le

pare animat, viu, activ și este interactiv; 

• stimulează interesul, curiozitatea, dar mai ales independența în rezolvarea sarcinilor și în

căutarea soluțiilor; 

• permite minții și mâinii „să se joace” până la găsirea soluției, creând din instinct și imaginație

sau uneori din simpla plăcere ludică soluții inedite; 

• dezvoltă calități personale ca perspicacitatea, creativitatea, gândirea logică, puterea de

concentrare, îndemânarea specifică; 

• permite petrecerea timpului liber într-un mod plăcut și util;

• aparatura este ușor de folosit.

Daca s-ar compara folosirea calculatorului cu joaca, știind cât îndrăgesc copiii să se joace și ce

semnificații profunde are această activitate specifică vârstei, s-ar putea spune că între aceste 2 

activități nu este sinonimie, deoarece la joacă ei se manifestă spontan, liber, neîngrădit. Folosirea 

calculatorului ar fi, mai degrabă, sinonimă cu jocul, deoarece trebuie să respecte niște reguli, atât în 

manipularea aparaturii, cât și în comunicare, aceasta bazându-se pe un limbaj specific. Calculatorul 

este utilizat mai întai ca partener de joc, mai tarziu intervenind competența și performanța. 

Imaginaţia, la vârsta preşcolară, intră într-o nouă fază de dezvoltare, capătă noi aspecte. 

Formarea competenţelor descrise prin programa şcolară nu este posibilă doar prin utilizarea unor 

strategii clasice de predare-învăţare-evaluare. Instruirea diferenţiată individuală, pe nivel de vârstă, 

cu ajutorul softului educaţional, poate fi o alternativă de succes. 
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Folosirea calculatorului în grădiniţă constituie o modalitate de creştere a calităţii predării şi 

învăţării. Operarea pe calculator reprezintă o nouă strategie de lucru a educatoarei cu copiii, prezintă 

importante valenţe formative şi informative, este un nou mod de instruire.  

Prin intermediul computerului se oferă copiilor justificări şi ilustrări ale proceselor şi 

conceptelor abstracte, ale fenomenelor neobservate sau greu observabile. Alături de mijloacele 

didactice clasice, calculatorul este un instrument didactic ce poate fi folosit în scopul eficientizării 

tuturor activităţilor din grădiniţă.  

Interesului copiilor se menţine pe tot parcursul activităţilor, folosind acest mijloc didactic ca o 

complementare a activităților. Minutele petrecute la calculator devin pentru copii recompense mult 

râvnite, iar pentru cadrele didactice devin noi posibilități de îmbogățire și extindere a conținuturilor 

predate. 

Recomandări ce trebuie avute în vedere la proiectarea activitaților desfășurate cu calculatorul : 

• pentru a beneficia din plin de potențialul oferit de aceste sisteme informatice, este important

ca educatorul să asigure o rigoare constantă manifestată în controlul asupra timpului petrecut la 

calculator, un ritm adecvat de lucru, o diversificare a exercițiilor în funcție de rezultatele copiilor; 

• ar fi bine ca joaca la calculator să nu devină un simplu amuzament, ci să constituie o variantă

de joc prin care copilul să descopere și să învețe în mod planificat o acțiune prioritară în procesul 

instructiv-educativ; 

• este absolut necesar ca activitatea să se desfășoare conform planificării, ținându-se cont de

particularitățile de vârstă ale copiilor. 

Calculatorul a pătruns în grădiniță și în alte activități curente ale cadrelor didactice. 

Planificările, referatele, proiectele didactice, evaluările, fișele individuale de evaluare și alte multe 

lucrări trebuie tehnoredactate pe computer. Este o realitate faptul că ușurează mult munca de 

proiectare, asigură posibilitatea accesului la informații în timp real, nu numai la realitatea din 

învățământul românesc, ci și din cel european. 

Poveștile interactive promovate, în format electronic sunt recomandate pentru toate grupele de 

vârstă, deoarece conțin atât povești animate cât și puzzle, întrebări grilă despre povești, planșe de 

colorat și alte jocuri educative.  

Aceste povești interactive încep ca o joacă cu calculatorul dar dezvoltă memoria, logica, spiritul 

de observație și îndemânarea copilului în utilizarea calculatorului.  Pentru îmbogățirea cunoștințelor 

sunt foarte utile seria de CD-uri, realizate cu  pricepere, respectând particularitățile de vârsta, dar și 

de curriculă ale copiilor. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE ÎN ONLINE 

Prof. SOARE DANIELA    

Școala Gimnazială Cernătești 

Tehnologia schimbă școala! Trăim într-o nouă eră în care implicarea rețelelor sociale în viața 

noastră au redefinit felul în care ne comportăm, vorbim, ne informăm și învățăm.  

Educația online oferă șansa de a primi instruire suplimentară, copiii pot fi pregătiți și informați 

într-un mod mai facil, iar acest lucru permite ca educația să fie disponibilă pentru mult mai multe 

persoane. Așa poți fi la curent cu schimbările lumii într-un mod ușor și ieftin. 

Mulți  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 toată această perioadă un 

rol important l-au avut activitățile educative, dar care, din păcate, au intrat într-un con de umbră.  

Accentul a fost pus pe transmiterea informațiilor privind conținuturile educaționale, însă 

profesorul diriginte a avut o misiune grea, încercând să aducă și emoție în ora de consiliere.  

Ceea ce am făcut eu a fost să păstrez o serie din obiceiurile noastre din clasă, adică să sărbătorim 

ziua de naștere sau onomastica elevilor cântându-le tradiționalul La mulți ani!, să transmitem mesaje 

de felicitare.  

Nu  mică mi-a fost mirarea atunci când m-au încurajat într-o perioadă dificilă din cauza 

infectării mele cu acest virus care ne-a schimbat percepția asupra vieții. Așadar, suportul lor mi-a 

ridicat moralul, așa cum eu am fost sprijin emoțional pentru unii dintre ei. 

Elevii au nevoie și de altceva. De acord, toate disciplinele sunt importante, toate temele, toate 

referatele, dar ei au nevoie de noi ca oameni, să împărtășim experiențe, să vorbim despre o carte pe 

care au citit-o, să dezbatem diverse probleme cu care se confruntă, să- i înțelegem, să le spunem că 

vor fi oameni prin colaborare, prin înțelegere și prin  dezvoltarea empatiei, ceea ce multe proiecte 

educative încearcă să cultive în sufletul elevilor. 
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Promovarea imaginii școlii 

Prof. înv. primar, Mihaela Soare 

Școala Ginmazială “Sf. Andrei” București, sector 6 

Ce este imaginea și de ce este atât de importantă?  

Prin imagine se înțelege “reprezentrarea care s-a format ca o sumă de credințe, atitudini, 

opinii, prejudecăți, experiențe sau presupuneri la grupe de oameni din cadrul opiniei publice 

asupra unei persoane fizice sau juridice, organizații, fenomene, obiecte.” (Stancu Serb, “Relații 

publice și comunicare”) 

Imaginea este o formă atemporală de comunicare care implică publicul în diferite moduri. Este 

important, ușor și eficient ca școlile să utilizeze imaginile ca parte a marketingului lor.  

Valoarea imaginilor concrete, fie pe o pagină tipărită, fie pe un ecran este foarte mare. 

Potrivit Discover Magazine, mecanica vederii este „de departe cea mai puternică și complexă 

dintre sistemele senzoriale. În creierul în sine, neuronii dedicați procesării vizuale se ridică la sute de 

milioane și ocupă aproximativ 30 la sută din cortex, în comparație cu opt la sută pentru atingere și 

doar trei la sută pentru auz.” Milioane de fibre poartă semnale în interiorul unuia dintre cei doi nervi 

optici. În comparație, nervii auditori poartă doar 30.000 de fibre fiecare. Astfel, învățăm multe prin 

aceste pachete fantastice de nervi optici ai ochiului uman. 

În contextual pandemiei de Covid 19, imaginea a devenit pivotul noii lumi. Trăim într-o 

societate în care rolul imaginii devine tot mai important, atât pentru persoanele cât și pentru instituții. 

Nici școlile nu fac excepție. Acestea își promovează evenimentele în mediul online cu o frecvență 

mult mai mare.     

Activitățile educative realizate în online pot fi promovate prin intermediul unor afișe, pliante și 

clipuri publicitare pe rețelele de socializare. Reclamele bine concepute pot atrage atenția multor 

persoane și pot contribui la promovarea imaginii școlii, fără a fi nevoie de investiții financiare mari 

sau timp.  

Evenimentele școlare sunt variate (lecții deschise, concerte, recitaluri, spectacole de teatru, 

competiții sportive, serbări, evenimente de caritate și strângeri de fonduri, etc), fiecare dintre ele 

având nevoie de un stil unic pentru a fi proiectate și promovate.  

Afișele și pliantele au puterea de a întoarce capul pe coridor, în timp ce imaginile de pe rețelele 

sociale, videoclipurile, filtrele Snapchat pot împiedica oamenii să mai deruleze paginile și să acorde 

atenție evenimentului. Această privire de o fracțiune de secundă ar putea fi determinantă pentru a 

atrage pe cineva! „Hei, uitați-vă la mine!”. Aceasta presupune crearea de reclame izbitoare, 

îndrăznețe, colorate.  

Canalele mass media, rețelele sociale sunt spațiile virtuale unde multe instituții de învățământ 

își prezintă oferta școlară. De la povești și postări care evidențiază evenimente, la fotografii și 

videoclipuri care surprind frumusețea și agitația dintr-o școală, natura vizuală, informală a canalului 

îl face unul dintre cele mai antrenante instrumente de marketing disponibile. 

În spatele fiecărui eveniment școlar de succes există câteva sfaturi și trucuri care se pot folosi 

pentru a-i convinge pe oameni să participe.  

Utilizarea canalului mass-media al școlii 

Toate școlile au unele canale media pe care le utilizează pentru a contacta părinții, elevii sau 

pentru a se promova. Aceasta ar putea fi un site, un post de radio, o platformă e-Learning, o pagină 

de Facebook. Aceste canale pot fi folosite pentru a face cunoscute activităților educative online și 

pentru a promova imaginea școlii. 
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Postări pe rețelele de socializare 

Imaginile sunt puternice. Imaginile transmit concepte abstracte și complexe subtil și rapid. 

Acestea sunt universale, ajung peste bariere de comunicare și ajută la promovarea imaginii școlii.  

Mediul online este probabil locul în care mulți dintre prietenii, colegii, părinții elevilor din 

școală își petrec timpul liber. În medie, o persoană își verifică conturile de Instagram, Facebook, 

Snapchat, Twitter, Tic Toc la fiecare două ore pentru a vedea ce se întâmplă în lume.  

Un eveniment, o activitate online a școlii pot fi popularizate prin intermediul postărilor pe 

rețelele sociale - cum ar fi fotografii, imagini de cotație sau mini-postere - care îi determină pe oameni 

să acorde atenție și să citească mai multe despre evenimentul respectiv. De exemplu, se poate edita 

un șablon tip dintr-o aplicație precum Canva, pentru a crea o postare Instagram atrăgătoare. 

Postarea regulată pe diferite canale sociale ar putea, de asemenea, să ajute la promovarea 

imaginii școlii. Găsirea hashtagurilor populare despre învățarea online și utilizarea acestora în postări 

va face mai vizibile în căutări evenimentele online ale unei instituții de învățământ. 

Crearea de videoclipuri 

Oamenilor le place să vadă cum este la un eveniment. Vederea altor persoane care se distrează 

sau se pregătesc pentru participarea la o activitate poate stârni interesul. Se poate folosi un videoclip 

de la un eveniment anterior ca o modalitate de a promova următorul eveniment pe social media. De 

asemenea, se poate folosi Instagram sau Snapchat pentru a crea mini-documentare despre pregătirea 

evenimentului sau despre ceea ce oamenii ar putea experimenta la eveniment. 

De exemplu, dacă se organizează un concert școlar, se pot filma repetițiile trupei sau pregătirile 

scenei, poate fi surprins playlist-ul sau orice lucru care să le ofere oamenilor imagini din culise, să le 

trezească dorința de a participa la concert.  

Se pot utiliza programe software de editare video gratuite sau relativ ieftine pentru a crea clipuri 

atrăgătoare, care să ofere o imagine de ansamblu a  activității online. Postate pe canale YouTube pot 

stânge o mulțime de vizualizări și pot atrage publicul vizat. 

Partajarea unor resurse 

În plus față de utilizarea videoclipului, pentru a oferi un bonus pentru participarea la activitățile 

online, se pot partaja resurse atractive, componente ale activității online, care să trezească interesul. 

De exemplu, dacă activitățile includ chestionare, materiale de lectură sau alte tipuri de resurse de 

învățare, se pot reconfigura unele dintre aceste materiale în conținut care poate fi postat în conturile 

de pe platformele e-Learning utilizate. 

Utilizarea Facebook Live 

Pe lângă postarea videoclipurilor pe rețelele de socializare, se poate face un pas mai departe: se 

poate transmite în direct. Livestreaming-ul a fost una dintre cele mai mari povești de succes în rețelele 

sociale din ultimii ani, în special pe Facebook. De la lansarea sa în 2016, Facebook Live a atras peste 

2 miliarde de spectatori și atrage de 6 ori mai multe interacțiuni, de 3 ori durata medie a vizionării și 

de 10 ori mai multe comentarii decât videoclipurile obișnuite. 

Mai mult, formatul Facebook Live este perfect pentru prezentarea unor activități online. Școala 

ar putea găzdui sesiuni de întrebări și răspunsuri live, tutoriale sau chiar să ofere cursuri introductive 

gratuite prin intermediul platformei. 

Crearea de “povești” - Story 

Având în vedere natura lor vizuală, postările tip Story s-ar putea să nu pară o modalitate firească 

pentru promovarea activităților educative. Cu toate acestea, versatilitatea formatului ar putea să ofere 

o gamă largă de posibilități de promovare online. De exemplu, se pot utiliza materiale atractive pentru

a oferi o previzualizare a evenimentului. Interactivitatea postărilor tip Story poate fi, de asemenea, o

modalitate excelentă de a construi comunitatea și implicarea de la distanță. De exemplu, după apariția

COVID-19, multe școli au folosit formatul pentru a oferi elevilor sfaturi pentru a studia la distanță.

Promovare offline 

Deși există o mare atracție pentru mediul online, nu poate fi neglijată promovarea clasică, prin 

intermediul materialelor tipărite: postere, afișe, pliante, broșuri, programe, biletele la tombolă, etc. 

Afișate în mod strategic în preajma școlii, în zonele intens frecventate din cartier, acestea pot fi cu 

adevărat eficiente în generarea interesului pentru un evenimentul, în promovarea imaginii școlii. 
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Concluzie 

Având în vedere faptul că învățarea online nu oferă aceeași cantitate de oportunități de 

socializare ca școala în format fizic, multe instituții de învățământ încearcă să creeze modalități prin 

care elevii lor să se întâlnească și să se conecteze.  

Profesorii au lucrat pentru a crea evenimente și activități virtuale, pentru a umple golul lăsat de 

imposibilitatea interacțiunii dintre elevi. 

Rețelele sociale pot fi locul perfect pentru a promova acest aspect al noii realități a școlii. Se 

pot crea postări, povești (Story) și videoclipuri pentru a populariza activitățile educative și pentru a 

promova imaginea școlii. 

Instituțiile de învățământ nu ar trebui să subestimeze niciodată puterea imaginilor în 

marketingul școlar! 
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EVALUAREA LA DISCIPLINA EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 

ÎN SISTEM ONLINE 

PROF. SOCACI MIHAELA         

LICEUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ ARAD 

Evaluarea reprezintă o componentă stabilă a procesului de învatamânt, având preponderent un 

rol reglator atât pentru activitatea de instruire a elevilor, cât și pentru îmbunătățirea strategiilor 

didactice. 

În contextul pandemiei de covid-19 care a dus la întreruperea activității didactice de predare 

față în față, cadrele didactice au fost determinate să identifice cele mai bune mijloace, să transforme 

ora de educație fizică și sport online într-o oră practică și atractivă în care să îndeplinească 

competențele cheie stipulate în programele școlare la diferitele cicluri de învățământ. 

Ascunși în spatele unui ecran, reduși la dimensiunea unui pătrat pe monitor, participanții la o 

lecție de educație fizică și sport online nu pot percepe limbajul corporal, inflexiunile vocilor, sau 

zâmbetul de apreciere al unui coleg sau profesor. 

În concluzie progresul educațional al elevilor poate fi evaluat de cadrele didactice, prin 

acordarea de note/calificative, în conformitate cu legislația în vigoare, utilizând instrumente specifice 

de evaluare. 

În contextul procesului de instruire online, se accentuează rolul temelor pentru acasă în 

formarea competențelor elevilor și se recomandă o serie de conținuturi posibil a fi exersate în timpul 

liber al elevilor, cu respectarea tuturor condițiilor de siguranță pentru aceștia. 

Evaluarea conținuturilor specifice Educației fizice și sportului pentru elevii care învață 

online 

Exemple de metode de evaluare: 

• chestionare create pe Google forms, pe discipline sportive sau alte teme predate

• intrebări din regulamentele sportive

• sarcină de găsire de materiale video pe diferite teme (ex. găsirea de clipuri video pentru

învățarea pasei de fotbal, sau aruncarea la baschet, etc 

• sarcină de găsire de materiale video care exemplifică exerciții pentru anumite grupe

musculare, etc 

• se pot da și exerciții fizice de intensitate mică, prin respectarea normelor de protecție specific

Lecţia de educaţie fizică şi sport rămâne o creaţie a fiecărui profesor în care se reflectă 

competenţele sale profesionale, capacitatea de a se adapta noilor condiții de desfăşurare a activităţii 

didactice (inclusiv în medii online) şi particularităţilor elevilor. Prelucrarea normelor de protecție a 

muncii rămâne o sarcină deosebit de importantă care trebuie derulată în prima săptămână a anului 

școlar. Spre deosebire de condițiile de practicare a exercițiilor fizice în spațiul școlar, cele de acasă, 
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pe care elevul le valorifică pentru participarea la lecții, presupun o serie de măsuri suplimentare de 

protecție a integrității fizice a acestuia.  

Astfel: 

-practicarea exercițiilor fizice se va realiza în echipament sportiv adecvat, într-o încăpere

aerisită, cu ferestrele deschise (în funcție de anotimp). Elevul se va plasa la o distanță corespunzătoare 

față de obstacole (mobilă, electrocasnice) care ar putea pune în pericol integritatea sa fizică pe durata 

practicării exercițiilor fizice;  

-pentru exercițiile cu îngreuieri, elevul va putea folosi și materiale improvizate – cărți, sticle cu

apă sau cu nisip, cu condiția ca acestea să nu prezinte risc de accidentare pentru elev. În condițiile în 

care elevul dispune de un spațiu adecvat, în aer liber, în care ar putea practica exercițiile fizice 

recomandate pe durata lecției de educație fizică și în afara acesteia, se vor avea în vedere norme 

suplimentare de protecție a integrității fizice a elevului, cum ar fi:  

-practicarea exercițiilor fizice să se realizeze în condiții meteorologice adecvate (temperaturi

între – 5 și 26 grade, în funcție de anotimp), cu echipament sportiv recomandat anotimpului respectiv; 

-suprafețele pe care elevul va practica exercițiile fizice vor fi verificate în prelabil (de el, de

părinți/reprezentanți legali) astfel încât să nu prezinte denivelări sau obstacole; 

-spațiul în care se va practica exerciții fizice va fi amplasat la distanțe corespunzătoare de zone

periculoase (ziduri, graduri, căi rutiere etc.). 

Pentru buna desfășurare a activităților didactice, elevii vor fi anunțați de la începutul anului 

școlar în legătură cu materialele (sportive sau improvizate) de care trebuie să dispună și cu 

aplicațiile/platformele online pe care le vor folosi în cadrul lecțiilor de Educație fizică și sport. Pe 

lângă laptop, tablete, telefon, ceasuri (cu aplicații de monitorizare a efortului fizic), brățări pentru 

monitorizarea efortului fizic, elevii vor fi încurajați să utilizeze următoarele materiale sportive: 

saltea/covor fitness, gantere mici, mingi (cu greutăți diferite), instrumente de măsură, benzi elastice.  

Elevilor li se vor indica: 

a. platforme de învățare online (de exemplu, Google Classroom, Moodle, Microsoft Teams,

Edmodo, Learningapps), pe care profesorii vor încărca resurse educaționale utile procesului de 

predare - învățare, precum și informațiile privind organizarea și desfășurarea activității la disciplina 

Educație fizică și sport: -normele de protecție a muncii; -“regulile de aur” pentru prevenirea 

răspândirii infecțiilor provocate de COVID – 19; -resurse informaționale cu acces liber: filme, 

kinograme, programe de exerciții, fișe de lucru; informații cu caracter sportiv; probele de evaluare și 

baremurile aferente; -reguli de comunicare în mediul online; -reguli privind protecția datelor cu 

caracter personal și modul de utilizare a materialelor filmate pe care le vor realiza elevii. 

b. aplicațiile care vor fi utilizate pentru comunicare (de exemplu, Whatsapp, Facebook/Mess se

va insista cu prezentarea și respectarea regulilor de comunicare în mediul online; 

c. aplicații online cu scop de învățare (de exemplu, Kahoot, Padlet, Livresq);

d. aplicații pentru comunicarea colaborativă online (de exemplu, Meet, Skype, Zoom

e. aplicații pentru stocarea resurselor educaționale deschise necesare predării exercițiilor fizice

(Youtube); 

f. aplicații pentru monitorizarea efortului fizic (distanțe parcurse, număr de pași) sau solicitării

organismului în timpul practicării exercițiilor fizice (frecvență cardiacă), pentru telefoane tip Android 

sau iPhone (Endomondo, Fitness, Strava, FitBit Coach) 

g. aplicații privind monitorizarea frecvenței cardiace în timpul efortului fizic, pentru ceasuri

inteligente. 
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h. aplicații privind monitorizarea regimului alimentar și efortului fizic zilnic pentru sisteme

Android sau iPhone (MyNetDiary) 

Valorificarea tuturor aplicațiilor menționate anterior reflectă modul în care se promovează 

învățarea digitală autentică și utilizarea noilor tehnologii ca o constantă a procesului didactic la 

Educație fizică și sport, adaptat sistemului de învățământ online. 

Evaluarea competențelor la nivelul învățământului gimnazial 

Mijloace/probe de evaluare prevăzute de programa școlară  

Mijloace/ probe de evaluare Clasa a V-a Clasa a VI-a Clasa a VII-a Clasa a VIII-a 

1. Dezvoltarea fizică armonioasă Complex de dezvoltare fizică armonioasă 5 exerciţii 4 x 8

timpi 6 exerciţii 4 x 8 timpi 7 exerciţii 4 x 8 timpi 8 exerciţii 4 x 8 timpi 2. 

2. Forţă Exerciţii pentru dezvoltarea principalelor grupe musculare 1 exerciţiu/ 3 grupe

musculare 2 exerciţii/ 2 grupe musculare 2 exerciţii/ 3 grupe musculare 2 exerciţii/ 4 grupe musculare

3. Gimnastică Exerciţiu la sol cu elemente impuse 5 elemente 6 elemente 7 elemente 8 elemente

4. Joc sportiv  O structură tehnică (din jocul din anul I de instruire)

5. Discipline sportive alternative - ȘAH Mijloace de evaluare stabilite de profesor

Mijloace/probe de evaluare la decizia profesorului 

Aceste probe/mijloace de evluare constau în sarcini cu caracter teoretic și aplicativ pe care elevii 

le rezolvă în vederea autoevaluării nivelului de însușire a unor cunoștințe de specialitate, a unor 

deprinderi de igienă individuală, de autocontrol a greutății corporale și taliei/înălțimii. 

Conștiinciozitatea cu care elevii realizează aceste sarcini, precum și nivelul de realizare a lor, se 

constitie în criterii pe baza cărora profesorii pot acorda note elevilor.  

Exemple de probe/mijloace de evaluare la decizia profesorului: -teste de cunoștințe -jurnalul 

personal cu un conținut adaptat pentru elevii din învățământul primar (conform modelului din Manual 

EFS, clasa a VI-a, Editura EDP, paginile 23, 25: https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VI-

a/Educatie%20fizica%20si%20sport/EDP/); - 

Portofoliu cuprinzând imagini din timpul practicării exercițiilor fizice de către elev, referate cu 

tematică sportivă, prezentarea unor campioni sau a unor noi ramuri de sport; -înregistrări video cu 

efectuarea exercițiilor fizice de către elev. Figura nr.1. Test de cunoștințe - mijloc de evaluare la 

decizia profesorului (clasa a IV-a 

Evaluarea competențelor la nivelul învățământului liceal   

Mijloace/probe de evaluare prevăzute de programa școlară  

Probele de evaluare a elevilor (minimum două semestrial) vor viza: 

1. Forţa segmentară evaluată printr-un cuplu de două probe, vizând două segmente corporale

diferite, altele decât cele vizate în clasa anterioară. 

2. Aspecte tehnice ale unei probe atletice (dintre cele două practicate opţional) executate izolat.

3. Elementele statice prevăzute de programa școlară pentru una dintre ramurile gimnasticii, prezentate

sub forma unui exercițiu liber ales.

4. Procedee tehnice executate izolat dintr-un joc sportiv practicat opţional sau efectuarea unei

structuri tehnico-tactice stabilite de către profesor. 

Mijloace/Probe de evaluare la decizia profesorului 

Aceste mijloace/probe de evaluare vor viza: 
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1. Cunoștințe teoretice evaluate cu ajutorul testelor.

2. Conținutul portofoliului care va cuprinde imagini și înregistrări video din activitatea fizică

desfășurată de elevi în timpul liber. 
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Promovarea imaginii școlii prin intermediul învățământului online 

Înv. Socaciu Alexandra   

Școala Gimnazială ”Emil Drăgan” Ungheni, jud. Mureș 

În anul 2020, viața tuturor a luat o întorsătură la care nimeni nu s-ar fi așteptat, s-a conturat o 

situație care a presupus o grea încercare pentru majoritatea oamenilor. De departe, situația care a 

ridicat cele mai multe semne de întrebare a fost acomodarea și adaptarea mediului școlar la mediul 

online.  

Ritmul predării, structura și relația stabilite de cadrele didactice pentru propriile demersuri 

didactice și clase de elevi au suferit modificări atent introduse și atent analizate pentru a sintetiza cât 

mai aproape de adevăr ideea unui proces instructiv optim. În unele cazuri acest lucru a fost falicitat 

de partenerii educaționali implicați, resurse și devotament, iar în alte situații impedimentul a constat 

în lipsa unuia sau mai multor componente dintre cele trei enumerate.  

Speranțele construite în jurul ideii de revenire la normal au început să ia contur la începutul 

anului școlar curent, acestea însă devenind din nou o iluzie odată cu creșterea numărului de cazuri. 

Cu toate acestea, cea mai valoaroasă bogăție pe care învățământul românesc a dobândit-o, este 

”zestrea digitală” și perseverența cadrelor didactice rezultată din dorința de a nu lăsa lucrurile să-și 

urmeze un curs care putea să deschidă un drum al pierzaniei.  

Școala online a devenit o formă de compromis a educației tradiționale cu a cărei imagini eram 

obișnuiți din postura de cadre didactice, părinți sau elevi. Învățământul online a oferit educației 

caracter total transparent, acest lucru oferind deopotrivă părinților o imagine autentică asupra modului 

de lucru și a forței necesare care stau în spatele organizării unei lecții. Prin înțelegerea modului de 

lucru și a gradului de pregătire a cadrelor didactice, automat o imagine favorabilă este proiectată 

asupra instituției în sine.  

Partenerii educaționali au fost implicați direct în procesul de predare-învățare-evaluare al 

copiilor, de organizare și de eficientizare a acestuia, și de menținere a gradului de cunoștințe dobândit, 

ceea ce i-a transpus în lumea didactică ale cărei învățături, dar și greutăți i-au determinat pe mulți să 

vadă școala mai degrabă ca un mecanism puternic ce pune bazele viitorului societății, și nu doar ca o 

clădire unde timpul se scurge greu, nefiind siguri în ce scopuri sau cum sunt ele îndeplinite.  

Consider că părerile și opiniile părinților, doleanțele acestora au fost exprimate și ascultate mai 

mult ca niciodată; acolo unde s-a putut au fost respectate într-un procent mult mai mare, ținând cont 

și de contextul pandemiei, ceea ce le-a oferit sentimentul de siguranță.  

Învățământul online a adus cu sine inovații la nivelul procesului prin introducerea unor 

materiale interactive care în alt context nu ar fi putut fi utilizate în școlile mai puțin dotate din cauza 

lipsei de resurse. Învățarea prin joc, prin material intuitiv, prin descoperire sau prin mijloace 

interactive au fost promovate și aplicate la cel mai înalt grad. Lucrul cu manualul, care uneori devenea 

”asul din mânecă”, a fost înlocuit prin introducerea și adaptarea conținuturilor pentru a putea fi 

transmise prin noul canal de comunicare.  

Manualele clasice au cedat locul manualelor online, și astfel au prins viață datorită jocurilor, 

activităților interactive, filmulețelor ce se regăsesc în paginile acestora. Sentimentul de monotonie pe 

care elevii îl resimțeau în momentul lucrului cu fișele a dispărut în momentul în care noua formă, cea 

a fișelor live cu animații, posibilitatea de completare digitală, exerciții sub formă de jocuri cu 
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personaje din desene, de tip ”roata norocului” și multe alte variante au venit în ajutorul cadrelor 

didactice. La clasa pe care o coordonez, numărul elevilor care citesc sau studiază individual texte și 

lecții, fiind atrași de materialele și poveștile care le însoțesc, a crescut tocmai pentru că, deși 

nesănătoasă din punctul de vedere al specialiștilor, varianta online este mai atractivă, mai vie și mai 

colorată.  

Elevii deși nu mai pot socializa la fel cum o făceau fizic, apreciază acum mai mult școala, 

timpul prețios petrecut la școală, colegii, lecțiile și cadrele didactice care au ajuns să le lipsească. 

Părinții au învățat să fie mai atenți la nevoile copiilor lor, să vegheze mai mult și să se implice mai 

puternic din proprie inițiativă în dezvoltarea acestora pe toate palierele, mai ales pe cel al achizițiilor 

școlare, sprijinind și apreciind mai mult cadrele didactice pentru munca pe care o depun în interesul 

lor.  

Suntem în plină eră digitală, o eră care nu stagnează, ci dimpotrivă, se dezvoltă și se luptă tot 

mai aprig să sprijine sau să faciliteze activitatea a cât mai multor domenii. Ideea de bază este să 

utilizăm această ”armă” în avantajul nostru.  
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Exemple de bune practici 

LECȚIE ONLINE 

Propunător: Prof. Înv. Primar, Socea Magelona 

Școala Gimnazială Borlești- Structura ,,Ștefan cel Mare,, Mastacăn 

Disciplina: Limba și literatura română 

Clasa a III-a 

Subiectul lecției: Cenușăreasa după Frații Grimm 

Aplicații utilizate: 

Platforma ZOOM 

Aplicația WordArt, Kahoot 

Youtube 

Platforma Teams pentru încărcarea temei 

SCENARIU DIDACTIC 

1. Moment organizatoric

- salutul

- pregătirea materialelor pentru lecție: caietul de clasă de LLR, caietul

de clasă de LLR, creion, manualul de LLR

2. Captarea atenției

• Se propune spre vizionare un clip muzical ,,Cenușăreasa,,

• - Mica Abracadabra și se discută versurile: Cum era Cenușăreasa? De ce se

numea astfel? https://www.youtube.com/watch?v=39OCJk1Mhbk

• Se propune aplicația Word Art -norișorul de cuvinte : Ce alte personaje din

povești mai cunoști?

3. Anunțarea subiectului

4. Dirijarea învățării

• Prezentarea altor opere de Frații Grimm.

Învățătorul va prezenta o poveste scrisă de acești autori și va solicita elevilor să

prezinte și ei o poveste cunoscută, scrisă tot de aceștia ( Ex: Albă -ca -Zăpada și cei șapte pitici,

Scufița Roșie, Muzicanții din Bremen, Croitorașul cel viteaz, Regina albinelor, Hansel și Gretel, 

Frumoasa din pădurea adormită ș.a.) 

• Se accesează link-ul cu manualul digital

https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20IIIa/Limba%20si%20literatura%20romana/A

RSLibri/Partea%20I/A0581.pdf 

• Lectura textului de către elevi, în lanț

• Lectura explicativă a textului: se explică cuvintele, se adresează întrebări de înțelegere

a textului

• Delimitarea textului în fragmente

• Alcătuirea planului de idei

5. Asigurarea conexiunii inverse

Se propune elevilor alcătuirea unui CVINTET despre Cenușăreasa

Elevii vor intra pe Kahoot pentru a-și reaminti formula cvintetului:
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https://kahoot.it/challenge/?quiz-id=fbd71a29-ac4e-4332-9e65-b004e0787b26&single-

player=true 

Se repetă structura acestei metode. 

❖ Primul rând:  un singur cuvânt care denumește subiectul (substantiv).

❖ Al doilea rând: două însușiri care o descriu pe Cenușăreasa (adjective).

❖ Al treilea rând: trei cuvinte care exprimă acțiuni (verbe în -ind/-ând)

❖ Al patrulea rând: o propoziție din  patru cuvinte care exprimă sentimentele

noastre  față de  personajul principal

❖ Al cincilea rând: un cuvânt care exprimă esența personajului.

6. Tema pentru acasă: Transcrie fragmentul care ți-a plăcut mai mult.

Se încarcă tema pe platforma Teams
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Promovarea imaginii Colegiului National ,,Traian’’   

prin activități desfășurate online 

Profesor: Socolescu Silvia,   

Colegiul Național ,,Traian”, Drobeta Turnu Severin, Județul Mehedinți 

În invatamantul online, 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. 
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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. 

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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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REALIZATE ÎN ONLINE 

PENTRU PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

PROF. ȘOITUZU LUCIAN-IONUȚ, 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ CLEJA 

Promovarea imaginii unităţii noastre şcolare reprezintă o prioritate pentru o bună colaborare 

între profesori/ învățători/ educatori și elevi/ părinți! 

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

prin spaţiile de învăţare disponibile. O şcoală responsabilă este garantul extinderii permanente a 

comunităţii. 

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. 

Imaginea unei școli este totalitatea reprezentărilor care îi sunt asociate unei identități specifice 

de către toți cei 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 al comunității. Factorul principal în crearea imaginii școlii îl 

reprezintă calitatea procesului instructiv și educația asociată cu calitatea cadrelor didactice. 

Înfățișarea unei școli este cel mai bine promovat 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 cât și de baza materială (laboratoare, bază sportivă, 

materiale didactice diversificate, etc.), toate acestea influențează imaginea pe care beneficiarii 

serviciilor școlii și-o formează despre activitățile organizației școlare. 

Imaginea instituțională este importantă și se completează cu rezultate memorabile (număr de 

absolvenți, performanțe atat la nivelul școlii cât și la nivel județean sau național, activități 

extrașcolare, tradiția școlii, realizarea unor competiții la școală etc...) dar se poate valorifica și prin 

efectuarea orelor prin diferite modalități moderne, combaterea violenței și integrarea elevilor într-un 

grup unit.  

Putem vorbi și de o perfecționare continuă a cadrelor didactice pentru a lărgi cumulul de 

cunoștințe moderne prin cursuri de perfecționare și publicarea lor! Performanţa educaţională se poate 

realiza prin atragerea de cadre didactice calificate şi închegarea unui corp profesoral competent, 

promovarea unei viziuni moderne, privind actul de învăţământ, precum şi asigurarea unei baze 

materiale didactice complexe şi competitive.  

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. 

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 sau a unei platforme (web, Facebook - pagina școlii), 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, rezultate 
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remarcabile, o infrastructură modernă, 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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METODE ȘI INSTRUMENTE DE EVALUARE 

SPECIFICE ÎNVĂȚĂRII ONLINE 

Prof. înv. primar: Șomcutean Geraldine     

COLEGIUL ECONOMIC „PINTEA  VITEAZUL” CAVNIC     

- MARAMUREȘ -

Scopul principal al evaluării  este reprezentat de cuantificarea măsurii în care au fost atinse 

obiectivele unui program de instruire și a eficienței metodelor de predare/învățare, iar dacă ne referim 

la sistemul de învățământ atunci activitățile de evaluare trebuie să fie realizate în concordanță cu 

perspectiva nevoilor de formare al celui educat.. 

Evaluarea online este o metodă a evaluării care poate răspunde eficient situațiilor ivite în 

timpurile pe care le trăim  și poate fi aplicată pe oricare dintre cele trei forme ale evaluării tradiționale: 

inițială, continuă și finală. 

În  această perioadă la nivelul unității noastre  s-au folosit următoarele metode: 

1. Metode și instrumente de evaluare pentru situația în care elevii au avut acces la

învățarea online 

În situația în care elevii au avut acces la învățarea online prin intermediul platformei Google 

Classroom au fost folosite: evaluarea orală pe parcursul orei, fișe de lucru, teste de evaluare, eseuri, 

referate, proiecte, portofolii. 

Testele de evaluare și fișele de lucru au fost încărcate pe platformă. Elevii în decursul orei au 

rezolvat fișa de lucru sau testul de evaluare și au trimis rezolvarea pe platformă, mail sau WhatsApp 

profesorului, în acest interval de timp. 

Testele de evaluare au fost create în Google Forms, Kahoot  sau cu ajutorul altor aplicații iar 

elevii le-au rezolvat în timpul orei de curs, într-un interval de timp indicat de cadrul didactic. 

Temele pentru referate, proiecte sau portofolii au fost postate pe platformă; ele au putut fi 

individualizate. Cadrele didactice au putut indica o perioadă de timp în care trebuiau realizate. 

Pentru disciplinele care au avut activități de învățare practice/aplicative s-au evaluat 

experimente simple care au putut fi realizate cu obiecte la îndemână în casă, pe care în prealabil le-

au realizat profesorii și le-au prezentat pe Google Classroom . 

Ca metode alternative interactive s-au mai utilizat activitățile de tip dezbatere, joc didactic, joc 

de rol, studiu de caz , concurs etc. 

2. Metode și instrumente de evaluare pentru situația în care elevii au avut acces parțial

la învățarea online. 

În situațiile în care elevii a avut acces parțial la învățarea online: au avut semnal defectuos, au 

avut dispozitive electronice de calitate slabă sau mai mulți elevi foloseau același  dispozitiv ,cadrele 

didactice au folosit: evaluarea orală pe parcursul orei,(atunci când elevul s-a putut conecta), fișe de 

lucru, teste de evaluare, eseuri, referate, proiecte, portofolii. 

Testele de evaluare și fișele de lucru au fost încărcate pe platformă sau WhatsApp. În decursul 

orei, elevii au rezolvat fișele de lucru sau testul  de evaluare și au trimis rezolvarea pe mail sau 

WhatsApp cadrului didactic, în acest interval de timp. 

Temele pentru referate, proiecte sau portofolii au fost postate pe platformă, au putut fi 

individualizate. Cadrele didactice au putut indica o perioadă de timp în care trebuiau realizate. 
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3. Metode și instrumente de evaluare pentru situația în care elevii nu au avut acces la

învățarea online. 

Au fost și situații în care elevii nu au avut acces la învățarea online: nu au avut internet sau nu 

au avut dispozitive electronice. În aceste situații  cadrele didactice au folosit fișe de lucru, teste de 

evaluare, referate, proiecte, portofolii. 

Testele de evaluare, fișele de lucru au fost printate și distribuite elevilor de către cadre didactice 

din cadrul unității de învățământ sau au fost lăsate, în plicuri sigilate, în locuri frecventate de familia 

elevului. 

Cadrele didactice au contactat telefonic elevii, părinții sau aparținătorii acestora în vederea 

stabilirii intervalului orar și a modalității în care se distribuie/colectează materialele.  

Transmiterea și colectarea materialelor de evaluare s-a făcut săptămânal. 

Instrumente/aplicații folosite în Colegiul Economic ”PINTEA VITEAZUL” din  orașul Cavnic 

pentru evaluarea elevilor: 

➢ Google Classroom-se poate discuta cu elevii,- Meet video  chat este inclus gratuit, se pot

corecta teme, se poate oferi feedback direct fiecărui elev; 

➢ AeL-și lecțiile sale au apărut ca un nou mod de a învăța, complementar celor folosite deja.

Oferă șansa de a vedea ce înseamnă să creezi conținut educațional, nu doar să-l folosești; 

➢ Wordwall – este o aplicație unde se creează diverse activități interactive pentru elevi: fișe,

chestionare,potriviri, jocuri de cuvinte, 

➢ LearningApps- este o platformă cu ajutorul căreia se pot crea fișe de lucru, activități

interactive, teste , etc. 

➢ Hot Potatoes- această suită de aplicații include cinci aplicații care pot crea exerciții:

JCloze,JCross,JMix,JQui; 

➢ Quizizz – o aplicație de evaluare a cunoștințelor;

➢ Kahoot-  baza pedagogică a acestei aplicații este că elevii devin„profesori”, construind ei

înșiși itemi de teste; 

➢ Prezi;Animaker- programe de animație,pe care elevii le pot folosi pentru a realiza

prezentări, etc 

Procesul instructiv-educativ, la orice nivel presupune trio-ul profesor-elev-familie. 

La nivel primar, datorită specificului vârstei și particularităților individuale, desfășurarea 

predării-învățării- evaluării în online se bazează pe colaborarea profesor-părinte. 

Noi, cadrele didactice nu  trebuie să  pierdem din vedere că: 

➢ trebuie să adaptăm itemii de evaluare din punct de vedere calitativ și cantitativ;

➢ trebuie să ne adaptăm la diferitele situații în care se află un elev;

➢ trebuie să manifestăm toleranță față de postura în care se află părinții copiilor din ciclul

primar; 

➢ trebuie să ne  motivăm elevii și să-i călăuzim pe părinții acestora.

Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi, de aceea  trebuie 

să explorăm  dar neapărat trebuie să permitem și elevilor să facă același lucru, iar pe  părinții elevilor 

noștri trebuie să-i călăuzim să fie „părinți inteligenți” nu „părinți buni” . 

Prin creativitate, ingeniozitate, răbdare, adaptare vom deveni … DASCĂLI MODERNI! 
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PROMOVAREA IMAGINII SCOLII         

SCOALA ONLINE 

Prof. Sorici Alina 

Școala Gimnazială Nr. 3 Rovinari, Gorj 

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.  

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. 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.  

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. pentru înv. preşcolar: Şorodoc Maria Paraschiva   

Școala Gimnazială „Iulian Vesper” Horodnic de Sus 

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. 

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 la GPN Nr. 2, Școala Gimnazială „Iulian 

Vesper” Horodnic de Sus, în măsură în care activitățile s-au desfășurat de acasă, în sistem online.  

Evidențiez faptul că, pe parcursul acestei perioade, am desfășurat online toate aceste activități 

din procesul instructiv- educativ, dar beneficiind și de faptul că, în primele zile după rămânerea acasă 

a preșcolarilor, acestora le-au fost înmanate dosare cu fișe de lucru, atât retrospectiv, cât și in avans. 

Deoarece platforma whatsapp ne permite conferințe susținute în timp real, iar implicarea preșcolarilor 

a fost foarte mare, am încercat cu succes și procesul de predare. Părinții au fost extrem de mulțumiți. 

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. 
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Activitățile instructiv-educative susținute online au 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 

domeniul tehnologiei, învățând să utilizeze un instrument digital (telefonul) în scop educativ, au avut 

posibilitatea să înveţe 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:  învățare online (modul de lucru pe whatsapp- pe care au lucrat cu 

preșcolarii, dar și pe Meet, în cadrul consiliilor profesorale sau a cercului pedagogic), am învățat să 

realizez jocuri didactice educative și filmulețe cu povești pentru preșcolari. 

Bibligrafie: 

https://www.didactic.ro/materiale-didactice/referat-activitatea-online 

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. Șortan Marius 

Școala  Gimnazială Dobra 

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. 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.   

Trecerea de la școala tradițională la online, problemele de organizare, restricțiile, lipsa de 

resurse au provocat multă oboseală, dar și o performanță scăzută în rândul elevilor, care simt izolarea 

și neputința mai puternic. În plus, școala tradițională nu se compară cu școala online, existând 

cercetări care arată un randament mai scăzut în educația digitală. E foarte important pentru ei să fie 

sprijiniți și apreciați chiar și pentru eforturi minime, zi după zi. ”Recunoaște-le reușitele la final de zi 

sau la începutul zilei următoare”, ca să aibă un start bun.  

Timpul petrecut pe dispozitive nu mai e o problemă, ci o cale de supraviețuire în pandemie. 

E firesc să ai anumite temeri cu privire la asta, mai ales că prea mult timp petrecut pe ecrane 

poate crea dependență, sedentarism și probleme emoționale, anxietate sau depresie.  

Dacă limitarea timpului petrecut în fața ecranelor era o necesitate, acum merită să ne ajustăm 

preconcepțiile: nu doar școala a trecut online, ci atât de multe activități. 

Organizația Mondială a Sănătății încurajează pe toată lumea să profite de digital cât mai mult, 

dar pentru lucruri semnificative: jocuri video pentru distracție și conectare cu ceilalți; conversații și 

întâlniri cu prietenii online, seri de filme care să relaxeze întreaga familie, cluburi de carte online etc.  

Și copiii care stau acasă, și părinții care lucrează acasă au nevoie de meaningful screentime.    

Acasă este spațiul în care copilul primește dragoste, în primul rând, de la părinți. El are nevoie 

de un cămin în care se simte în siguranță, apreciat, dar și inspirat.  

Pentru că unul dintre marile roluri ale familiei în educația sa este de sprijin necondiționat, 

încredere și afecțiune, creează un mediu pozitiv și calm în care are motivația de a învăța și de-a face 

față schimbărilor, dar și de-a petrece de calitate cu familia, când are nevoie.  

Tranziția de la clasă la școală poate să fie demotivantă. E demonstrat că puterea de concentrare 

scade odată cu trecerea educației în digital, iar izolarea nu ajută.  

Ce poți face ca să petreceți timpul în mod plăcut, dar și explorat la maximum? Dincolo de teme 

și școală, cei mici au nevoie să se deconecteze cu jocuri care îmbină plăcutul cu utilul: jocurile! Cum 

ar fi să învețe să creeze propriile jocuri sau aplicații?  

Există o mulțime de beneficii: stimularea creativității, deprinderea de abilități de programare și 

design, abilități de logică și de rezolvare de probleme, dar și comunicare virtuală și lucru în echipă 

(practic, îl pregătești de meseriile viitorului!).     

Ajută-ți copilul să devină creator de jocuri, cu Atelierele de Roblox game design, în care se pot 

distra de minune codând, ajutați de instructorii Logiscool. 

Dacă e un adolescent fascinat de crearea de aplicații mobile, înscrie-l la Atelierele online de 

Android App, unde va putea crea jocuri interesante sau chiar o aplicație populară. 

Sunt multe lucruri care se schimbă, dar care pot fi transformate în experiențe pozitive pentru 

fiecare dintre noi.  
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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.  

În concluzie, familia și școala sunt cele care influențează dezvoltarea individului și procesul 

educativ, de aceea este foarte importantă colaborarea tuturor celor care intervin în procesul de 

dezvoltare și formare al copilului. 

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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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE REALIZATE IN ONLINE 

PENTRU PROMOVAREA IMAGINII ŞCOLII 

PROFESOR ÎNV. PRIMAR  SOTIRESCU DANIELA    

ŞCOALA GIMNAZIALĂ TRIVALEA-MOŞTENI, TELEORMAN 

Şcoala românească este supusă unei abordări cu totul diferite care vizează atingerea unor 

obiective privind curriculumul, resursele materiale, dezvoltarea relaţiilor de comunicare, obiective 

înscrise într-o strategie complexă în care se regăsesc metode ale predării, învăţării- evaluării online. 

Aceasta a dus la o adaptare ,,din mers,, la noi metode didactice care sa permită transmiterea 

fluentă a mesajului de la cadrul didactic la elev şi invers. Copiii trebuie ţinuţi aproape de învăţare în 

această perioadă ca, atunci când vor reveni la şcoală, readaptarea să fie mai uşoară. Studiile au arătat 

că după o perioadă lungă de timp petrecută numai în mediul online motivaţia dispareşi reconectarea 

în activităţi a elevilor devine un proces dificil. 

În aceste momente, şcoala trebuie să se prezinte la un standard avansat deoarece mijloacele de 

care dispune facilitează învăţarea online.Suntem oaspeţi în casele elevilor noştri şi putem demonstra 

că suntem instituţia potrivită a se ocupa de configurarea viitorului copiilor .  

Activităţile care combină elementele online cu cele tradiţionale, faţă în faţă, au o eficienţă mult 

mai mare în actul învăţării. Colaborarea dintre diverşii factori ai instruirii este mai bună în această 

perioadă.  

Datorită unei interacţiuni productive între şcoala unde predau şi consiliul local, elevii şi cadrele 

didactice au beneficiat de mijloacele electronice necesare predării online. Acest fapt a atras aprecierea 

comunităţii locale şi îmbunătăţirea imaginii şcolii. 

Cum am constat cu toţii , şcoala online este pentru noi , dascălii, o provocare, o stimulare a 

creativităţii şi a dăruirii profesionale. Stau dovadă multele lecţii virtuale, teste, chestionare, materiale 

şi platforme  de învăţare.  Mediul online a dvenit un izvor al inspiraţiei. Accesul la internet al tuturor 

elevilor şi utilizarea unei game bogate de instrumente de învăţare au facilitat dobândirea deprinderilor 

şi cunştinţelor. 

Cunoaşterea unei şcoli este realizată şi prin participarea la concursurile, simpozioanele, 

proiectele  care au fost adaptate desfăşurării în mediu virtual. Am observat că elevii mei dovedesc un 

interes crescut pentru astfel de activităţi. 

În acest context, o instituţie de calitate capătă noi valenţe şi promovează interesele beneficiarilor 

şi partenerilor. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

Școala online 

Stelian Șovan 

„De învăţat înveţi multe şi de la toţi. Dar profesor nu e decât cel care te învaţă să înveţi.” 

(Constantin Noica) 

Omul este în esenţa sa o fiinţă socială. Comunicând şi relaţionând între noi, ne expunem, în 

virtutea cunoaşterii, asemănările şi deosebirile, calităţile şi defectele cu care am fost înzestraţi de la 

natură sau pe care le-am dobândit, într-un mod mai mult sau mai puţin diferit, prin educaţie.  

În cadrul colectivităţilor, „suma personalităţilor” care interacţionează trebuie să  coreleze cu un 

climat socio-afectiv optim, deschis către productivitate, stare de bine, eficienţă şi eficacitate în 

managementul organizaţiei. 

Sintagma şcoală pentru diversitate este echivalentă sintagmei şcoală pentru toţi şi reprezintă 

dezideratul maximei flexibilităţi şi toleranţe în ceea ce priveşte diferenţele fizice, socioculturale, 

lingvistice şi psihologice existente între copii/elevi, misiunea şcolii fiind aceea de a le oferi tuturor 

posibilitatea de a învăţa în funcţie de ritmul, capacitatea şi nevoile proprii şi de a se exprima conform 

trăsăturilor individuale de personalitate. 

Astăzi, școlile trebuie să fie pregătite să facă față unor cerințe tot mai complexe ivite în 

societate, iar școala online trebuie să se supună acelorași deziderate. Ea trebuie să fie un egalizator 

de șanse – o funcție socială importantă a școlii, adică indiferent de unde ești, dacă înveți bine, vei 

avea aceleași șanse de carieră. Copii, părinți, profesori, instituții din comuninatea locală trebuie să se 

regăsească într-un parteneriat educațional autentic. Această „Familie” constituie o cale sigură prin 

care se pot dezvolta activități eficiente și eficace în astfel de momente. 

Motivarea elevului printr-o educație individualizată, adaptată la particularitățile 

psihoindividuale și de vârstă, integrarea noilor tehnologii de comunicare în strategiile de predare-

învățare vor crea o imagine pozitivă asupra școlii. De asemenea, calitatea interacțiunii dintre adult 

(părinte, profesor) și copil este esențială... Să asculți copilul, să-i înțelegi punctul de vedere, să privești 

mai întâi realitatea prin ochii săi și-apoi să realizezi actul educațional dorit, este un îndemn ce-l 

promovăm cu toții. 

Într-o lume a prezentului în schimbare accelerată, traversată de momente imprevizibile, e 

nevoie ca școala online să clădească acea stare de bine necesară  unui act educațional optim. Dincolo 

de gravitatea contextului, care presupune „distanțare socială” și care afectează, implicit, relațiile 

interpersonale, în arealul școlar/mediul virtual se conturează acțiuni ce excelează prin următoarele 

aspecte: 

- instaurarea şi menţinerea unor raporturi relaxante şi productive între actorii educaționali

(copii, părinți/bunici, profesori); 

- crearea şi menţinerea unor echipe colective de lucru (echipe coezive şi eficiente);

- definirea rolului de terapeut pe care profesorul trebuie să şi-l asume (observator sensibil al

comportamentelor, îndrumător persuasiv şi un sfătuitor de încredere); 
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- realizarea cu necesitate a unei legături strânse între diferiţi exponenţi cu responsabilităţi

educative în plan local: manager şcolar/educator, consilier, medic școlar, psiholog, psihoterapeut etc.; 

- deschiderea către noile tehnologii de comunicare și, totodată, către şcoala pentru diversitate;

- mentalitatea deschisă…

Starea de bine este o preocupare constantă în școala online. Aceasta coreleză pozitiv cu

sănătatea emoțională a copiilor. 

Bucuria și disponibilitatea elevilor nu pot fi generate decât prin realizarea unor activități de 

impact, activități atractive, utile și plăcute care să le ofere posibilitatea de exprimare a propriilor 

opinii, convingeri, idei. Este vorba despre acele activități care să-i determine să-și folosească 

gândirea/gândirea critică, să fie creativi și inovatori – protagoniști ai propriei lor educații. 

Stelian Șovan – „Despre Școala online…” 
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DESPRE ÎNVĂȚAREA ONLINE LA GRĂDINIȚĂ 

Profesor învățământ preșcolar: SPĂTARU MARINELA 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 3 ZEMEȘ 

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?  

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.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. 

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. 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 . 

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 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. 

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.    

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 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 3, MARTIE, 2021

660



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.  

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. 

  BIBLIOGRAFIE: 

1.Anca Nedelcu-Universitatea București

2.Ruxandra Manea-Antreprenor în Educație
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Promovarea imaginii unitatii scolare in perioada online 

Prof. inv. preșcolar SPERILĂ CARMEN -LAURA 

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. 

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 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). 

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 gradinita 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 preșcolarilor 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, 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. 

O altă provocare pe care cadrele didactice din grădiniță 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 
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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 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 

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. 

,,Ce se pierde enorm în perioada online este abilitatea de cooperare și colaborare a copiilor” 

(Oana Moraru) 

Bibliografie: 

“Împreună pentru copii: grădiniţa şi comunitatea”- Proiectul pentru Reforma Educaţiei 

Timpurii (P.R.E.T.) 

http://www.scritube.com, Marketing educational 
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Îmbunatățirea imagini școlii cu ajutorul online-ului 

Prof. Spiridon Laura Adela Georgiana   

C. S. E. I. ”Constantin Pufan” Dr. Tr. Severin

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. De altfel, verbul ”to brand” 

se referă la toate activitățile care influențează percepțiile clienților și activitățile firmei. 

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 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. 

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 elemental - cheie devine cultura organizațională a școlii care identifică semnificațiile 

acesteea, reprezintă codul genetic al organelor școlare, prin care are loc dezvoltarea școlii per 

ansamblu prin cultură. 
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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. 

Analizăm imaginea instituțiilor publice ca o marcă sau un produs. Imaginea este un factor 

important care a fost recunoscut și studiat din 1950. În lucrarea sa 

,,Managementul Marketingului,, Philip Kotler a definit imaginea, într-un sens larg, ca 

reprezentând ,,ansamblul percepțiilor pe care un individ le are vis-a-vis de un obiect. Conform 

studiilor de imagologie (Chiciudean, 2001), promovarea mărcii are la bază caracteristicile sale, dar și 

condițiile de desfășurare a competiției între instituții.  

La o imagine reală bună și o imagine externă bună există o situație de concordie între instituție 

și spațiul public. Când imaginea reală este proastă, dar se promovează o imagine externă bună, se 

produce manipularea opiniei publice. Dacă imaginea reală și imaginea externă sunt precare, atunci 

există un semn clar al unei crize pentru instituția respectivă. 

Școala a avut un rol decisiv în dezvoltarea societății basarabene moderne. Instituțiile școlare au 

îndeplinit roluri și funcții multiple într-o societate în care modernitatea este tendențială și nu 

structurală.  

Această poziție îi dă autoritate școlii dar, paradoxal, și o anumită fragilitate în spațiul public 

actual din cauza interferării multor instanțe de socializare, iar unele dintre ele își arogă misiunea 

preluării unora dintre competențele ce aparțineau altă dată exclusiv învățământului.  

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:
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SCOALA ONLINE- ÎNTRE PANDEMIE ȘI SĂRĂCIE 

Prof. înv. primar Sporea Sofia Florina 

C.S.E.I. Christiana Bocșa

Cel puțin la nivel teoretic ne apropiem de finalul unei experiențe educaționale inedite, cea a 

școlii online.  

Din martie 2020 și până în prezent, cu excepția vacanței mari pentru unii, întreg învățământul 

românesc, deopotrivă cadre didactice, elevi și părinți, a fost pus să facă față provocării ce a însemnat 

pentru toți școala online.  

Din rațiuni medicale, justificate sau mai puțin justificate, școala românească parcurge ceea ce 

generic am putea numi perioada formelor fără fond (pentru cei interesați, Constantin Schifirneț, 

Formele fără fond, un brand românesc, Editura Comunicare.ro, 2007). 

La nivelul învățământului românesc, teoria formelor fără fond reflectă diferența dintre ceea ce 

se dorește prin școala online (în principiu continuarea și derularea întregului proces educativ în mod 

firesc, fără sincope, cu respectarea dreptului la educație și asigurarea egalității șanselor, fără a fi 

nevoie de prezența fizică a elevilor în clase, prin folosirea de platforme educaționale și resurse IT) și 

realitatea din școlile noastre: personal didactic mai mult sau mai puțin instruit și dispus să predea 

online, existența unităților de învățământ fără conectivitate la internet, lipsa sau numărul insuficient 

al dispozitivelor adecvate din dotarea școlilor, accesul limitat al dascălilor și elevilor la acestea.  

Și deasupra tuturor, felul în care beneficiarii direcți ai actului educațional, copiii, elevii, pot sau 

nu pot face față provocării școlii online din motive pe care orice dascăl ce a experimentat online-ul 

din martie și până acum le cunoaște: lipsă dispozitive, lipsă conectivitate la internet (în mare parte 

remediate prin distribuirea de tablete, dar care nu au ajuns peste tot și nu la timp) lipsă pricepere, lipsă 

dispoziție, lipsă sprijin din partea familiei, în cazul elevilor mai micuți sau pur și simplu neputință. 

Și aici intervine cadrul didactic, cel care trebuie să motiveze, să capteze, să adapteze și să se 

adapteze, să improvizeze, să ajungă acolo unde internetul nu o poate face, să depășească aceste lipsuri 

pentru a asigura, mai mult sau mai puțin, continuitatea actului didactic.  

Personal, activitatea online din acest an școlar, având și experiența din semestrul II al anului 

școlar precedent, a fost mult nuanțată și personalizată: predare simultană la trei clase (clasa I, a II-a, 

a III-a), fiecare școlarizând elevi cu cerințe educaționale speciale, cu precădere deficiență mintală 

ușoară și medie, tulburări de comportament, tulburări instrumentale, tulburări de limbaj, disgrafie.  

Elevii din fiecare clasă sunt într-o anumită perioadă de însușire a citit-scrisului și a numerației. 

Calculatoare, tablete nu au. Tabletele gratuite au ajuns foarte târziu. Maximul dotării lor cu tehnologie 

modernă este reprezentat de telefonul părinților sau al unor frați mai mari, cartelă și nu abonament, 

cu acces limitat la internet, care are instalată pe el aplicația WhatsApp și nu aflat întotdeauna la 

îndemâna copiilor în intervalul în care sunt programate întâlnirile zilnice. Și acesta este cel mai fericit 

caz pentru că am avut și elevi care nu dispun nici ei, nici părinții lor de un telefon pe care să poată fi 

instalată aplicația WhatsApp.  

În unitatea noastră avem școlarizați elevi din tot județul. Ca atare, nu toți elevii mei sunt din 

oraș ci și din localitățile învecinate. Lor li se adaugă și cei aflați în centrul de plasament.  Nivelul 

educațional al familiilor lor, cu foarte mici excepții, este unul extrem de scăzut (părinți care nu au 

frecventat deloc școala sau care au terminat doar câteva clase primare, nu toți știu să scrie și să 

citească). Marea majoritate a părinților nu lucrează, ci beneficiază de ajutor social condiționat de 

prestarea anumitor activități desfășurate în special dimineața.  

Cum ne-am organizat. În momentul în care elevii au plecat acasă și activitatea s-a transferat 

în online, fiecare dintre ei a avut în ghiozdan mape de lucru conținând fișe pentru majoritatea 
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disciplinelor școlare pentru trei săptămâni, conform activităților planificate. Săptămânal aceste mape 

au fost completate cu alte materiale. Am mers la școală. Am întocmit în avans mape pentru fiecare 

elev. Părinții elevilor din localitate au venit la școală pentru a ridica mapele noi și a preda fișele 

rezolvate. La elevii din alte localități, mapele au ajuns prin mandat poștal. La elevii din centrul de 

plasament, am trimis fișele pe e-mail-ul instituției și am găsit sprijin pentru ca materialele să ajungă 

la copii. Mulțumesc celor implicați!  

Desfășurarea propriu-zisă a activităților. Încă de la început am avut organizat pe WhatsApp 

grupul clasei, cuprinzând elevii, profesorul-educator, profesorul psihopedagog și ceilalți profesori 

care mai predau la clasă. În medie, am desfășurat patru activități zilnic (elevii au avut mai multe 

pentru că activităților de predare li s-au adăugat terapiile specifice) cu o durată de 25-30 de minute, 

folosind aplicația WhatsApp, mesaje audio și extrem de puține mesaje scrise. Am optat pentru 

mesajele audio din patru motive: elevii nu știu să citească, ci abia acum învață literele, părinții lor nu 

citesc prea cursiv și se pot strecura erori în înțelegerea mesajelor/cerințelor, nu întotdeauna elevul 

avea la dispoziție telefonul în momentul desfășurării activității dar putea parcurge activitatea mai 

târziu, mult mai ușor puteau fi reluate fragmente din activitate gen memorizări, numărare, citirea 

model de cuvinte/propoziții/text scurt. 

De obicei intram pe WhatsApp și anunțam programul pentru fiecare clasă și grupă de elevi în 

parte și îi rugam să își pregătească materialele: creioane, culori, mape cu fișe, etc. După această primă 

etapă, lucrurile se nuanțează în funcție de activitățile din acea zi. Am urmărit filmulețe didactice 

împreună urmate de mesaje audio în care explicam conținutul acestora și formulam cerințe pe care ei 

le rezolvau ( prin desen, colorare, colaj, rezolvare de fișe), am învățat poezii împreună, am numărat 

împreună, am scris ( elevii au avut mape cu fișe de scriere în care semnul grafic/litera era doar 

punctată și ei trebuiau să urmărească punctele pentru a întregi semnul/litera, eu scriam pe tăblița mea 

de acasă în timp ce ei vedeau, auzeau și încercau să scrie pe fișele lor semen grafice /litere ), am intuit 

imagini, am învățat sunete noi, litere, am citit. Totul a  ajuns la copii prin  mesaje audio pe WhatsApp. 

Feedback-ul din partea copiilor. Răspunsul lor nu era întotdeauna imediat. Aplicația îmi 

permitea să văd cine și la ce oră a intrat, a parcurs sau nu materialul. Și atunci sunam. De obicei 

motivul întârzierii era același: telefonul era la mama/tata care nu era acasă. Am primit fotografii din 

timpul rezolvării cerințelor, am primit fotografii cu altceva decât am cerut sau nu am primit nimic . 

Fișele de lucru în mare parte au fost returnate pentru evaluare și notare. Nu toate. Cele care nu au 

suferit accidente din partea unor frați mai mici, care au scăpat de foc și nu s-au rătăcit pe după corpuri 

de mobilă de unde nu au mai putut fi recuperate. Unde a fost cazul, am apreciat și aici imaginația.  

Și în totată această mișcare, du fișa, adu fișa, postează, monitorizează, m-am trezit că propriul 

copil e din categoria celor care nu intră la timp online cu colegii de grădiniță pentru că mama e ea în 

direct și aproape că a ajuns cu număratul la 100 și dacă e întreruptă trebuie să o ia de la capăt sau 

citește model un text sau spune o poveste altor copii, iar tata este și el online și facem liniște pentru 

că elevii lui trebuie să se concentreze, să ia notițe pentru că în vară au bacu’ și nu ne maimuțărim la 

cameră că deranjăm.  
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Profesor: Staicu Adriana   

Scoala Gimnaziala Capsuna, Cobia Judet: Dambovita 

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. 

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. 

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.  
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Armonizarea ofertei de servicii educaţionale şi formare permanentă cu nevoile specifice 

identificate în unitatea şcolară şi comunitatea locală.  

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: 

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

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

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 3, MARTIE, 2021

669



Jocul online la copilul deficient mintal 

Profesor de psihopedagogie special Staicu Florina   

C.Ș.E.I Buzău

Un loc binemeritat în obținerea succesului în activitatea instructiv educativă îl are jocul, prin 

intermediul său copiii îşi îmbogăţesc experienţa cognitivă, îşi educă voinţa şi pe această bază 

formativă îşi conturează profilul personalităţii. 

Jocul este experiența cea mai valoroasă a copilăriei, deschide calea spre formarea și dezvoltarea 

identității,forma cea mai practică de manifestare a copilului  oferindu-i oportunități să pună în practică 

posibilitățile sale reale.   

Copilul se joacă aproape tot timpul,este  activitatea indispensabilă de a utiliza timpul într-un 

mod plăcut hrănindu-i inteligența și dezvoltându-i personalitatea. Pentru copil nu există diferenţe 

între a se juca şi a învăţa,el învaţă prin manevrarea obiectelor sau a ideilor pe care vrea să le cunoască, 

treptat într-o manieră blândă îi construiește sentimentul de siguranță a forțelor proprii. Rolul 

fundamental al jocului este de a dezvolta copilul atât în plan fizic cât şi psihic. 

Creează unele conexiuni importante favorabile învăţării, prin joc copilul învaţă uşor fără să-şi 

dea seama că are o sarcină de învăţat el continu să se joace. Pe lângă plăcere jocul permite să stimuleze 

organele de simţ,corpului îi dă ocazia să parcurgă un număr mare de informaţii  antrenându-i toate 

simțurile și asociindu-le cu propriile trăiri. Prin joc învaţă să se concentreze, să-şi respecte rândul şi 

partenerul de joacă, să-și construiască, perfectioneze continuu relațiile cu cei din jurul său. Ajută 

copilul să se afirme îi educă sentimente,îi dezvoltă supleţea şi vigoarea, cunoaşte lucruri şi utilitatea 

obiectelor din jur, îl învaţă să-şi perfecţioneze funcţiile cum ar fi mersul,echilibrul şi deprinderile 

manuale cât și coordonările acestora. 

Creează utilităţi sociale prin stimularea tonusului muscular,dezvoltă procesele  şi actvităţi 

psihice cum ar fi motricitatea, cunoaşterea, inventivitatea, creativitatea. Sunt forme specifice de 

învăţare a comportamentelor sociale şi a modului de reacţie faţă de diverse aspecte ale lumii 

înconjurătoare. Jocul este mecanismul de integrare a impresiilor ce acţionează asupra copiilor la 

diferite vârste. 

Activitățile educative școlare online reclamă noi modalități de proiectare și desfășurare sunt în 

relație directă cu posibilitățile reale ale elevilor. Astfel încât să poată veni în întâmpinarea nevoilor 

elevilor respectivi pe care le resimt în raport cu cerințele actului educațional. Acest proces presupune 

o proiectare a actului educațional cât mai detaliată constând în pași mici adaptați posibilităților reale

ale copilului deficient mintal.

O altă condiție este continuitatea  activităților și trecerea la o altă activitate să se realizeze de la 

simplu la complex progresiv. Astfel încât să se obțină minim progres creându-i copilului sentimentul 

reușitei. Acest sentiment al reușitei devine punctul de plecare a mobilizării și implicării în actiunea 

următoare. Devine propriul actor în procesul de învățare și dezvoltare. 

Sistematizarea, coerența, rigoarea și accesibilizarea conținuturilor sunt elemente primordiale în 

buna desfășurare a actuvității de învățare. Ce condiționează gradul de ințelegere, conștientizare, 

participare, interiorizare și evolutie in planul cunoasterii din partea copilului deficient mintal. 

Aceste condiții pot să fie indeplinite cu ajutorul jocului și jocului didactic unde se realizează 

acea ancoră între latura distractivă și cea de învățare. 
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Învățarea devine prin intermediului jocului mult mai plăcută,copilul deficient mintal devine mai 

activ și implicat în rezolvarea sarcinii propuse. 

Sarcina jocului este un motiv să meargă mai departe în procesul învățării, ea este asociată de o 

imagine,un sunet, culoare ce devin mai atractive. 

Dar la copilul deficient mintal sarcina trebuie să fie scurtă concretă,mesajul să conțină puține 

cuvinte astfel încât să poată fi înțeles în totalitate. 

Dacă mesajul are prea mulți distractori vizuali, sonori sau cromatici pot perturba capacitatea de 

concentrare a copilului deficient mintal. Odată distrasă atenția mesajul nu mai este înțeles în totalitate 

și poate fi fragmentat, ce duce la rezolvarea sarcinii eronată. Sunt situații când din mesajul transmis 

copilul deficient mintal înțelege primul sau ultimul din acesta perturbând întregul mers al jocului. 

Aceste neajunsuri,dificultăți întâmpinate de copilul deficient mintal, determină tulburări de 

comportament, refuzul sau abandonul jocului. 

Jocul trebuie dozat și integrat în activitățile educative astfel încât să îl motiveze pe copilul 

deficient mintal să participe activ finalizând sarcina propusă oferindu-i acel feedback emoțional 

pozitiv. 

Prin sentimentul reușitei copilul deficient mintal își consolidează încrederea în forțele proprii 

și își dorește să mai repete experiența trăită. 
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PROMOVAREA IMAGINII SCOLII         

PARTENERIAT EDUCATIONAL GRADINITA-SCOALA 

”AZI PRESCOLARI, MAINE SCOLARI!” 

Prof inv. primar Staicu Veronica Bianca 

ARGUMENT 

Debutul scolar e influentat pozitiv sau negativ in functie de reprezentarea pe care copilul o are 

despre viitoarea sa activitate scolara, reprezentare formata prin aportul parintilor,educatoarei, 

invatatoarei ca unitate de idei, conceptii si actiuni. 

Parteneriatul dintre gradinita, scoala si familie, inca din perioada premergatoare intrarii 

copilului in scoala, se impune ca o necesitate de asigurare a continuitatii functionale intre cele doua 

trepte de invatamant – premisa esentiala a succesului scolar. 

Prin activitatile acestui parteneriat incercam sa dezvaluim copiilor frumusetea vietii de scolar, 

prin implicarea in activitati placute, sa gasim cele mai eficiente cai pentru a asigura adaptarea 

prescolarilor la viata scolara. 

OBIECTIVE SPECIFICE PROIECTULUI 

- Formarea unor reprezentari corecte despre scoala si activitatea de tip scolar;

- Pregatirea psihologica a copilului si trezirea interesului de a deveni scolar;

- Eficientizarea relatiei gradinita-scoala-familie;

- Formarea unei conduite civilizate;

- Insusirea de noi deprinderi prin activitati prescolari-scolari.

GRUPUL TINTA 

Prescolarii din grupa mare 

BENEFICIARI DIRECTI SI INDIRECTI 

- Prescolari, elevi, invatatori,educatoare,scoala, parinti, personal auxiliar.

DESCRIEREA ACTIVITATILOR 

- Jocuri,vizionari de spectacole, concursuri, expozitii, actiuni de voluntariat;

- Impactul implementarii proiectului asupra grupului tinta si asupra celor doua institutii.

EVALUAREA VA FI: 

- Curenta si finala.

MEDIATIZARE 

- Prezentarea proiectului in cadrul Comisiilor metodice;

- Afise, fluturasi,ecusoane;

- Popularizarea proiectului prin Avizierul scolii si al gradinitei.
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SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 

 Dialogul permanent care se naste in actiunile educative, intre cadrele didactice si 

elevi/prescolari, nu este un simplu act de comunicare, ci de cunoastere si cautare de solutii la 

problemele ridicate. Pentru a realiza acest dialog vom coopera, in permanenta, toti cei implicate in 

acest proiect. 

Numai actionand unitar vom asigura caracterul de continuitate al continutului, formelor si 

mijloacelor de instruire si educare a copiilor, facilitand in mod evident conditiile de adaptare si 

integrare la noile cerinte impuse de noul Curriculum, la realitatea contemporana. 
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Valoarea proiectelor Erasmus+     

în îmbunătățirea imaginii unității de învățământ 

Prof. Drd. Stan Ana-Maria 

Grădinița cu Program Prelungit nr. 14 Târgoviște, Dâmbovița 

În perioada 2019-2021 Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Târgoviște implementează 

Proiectul Erasmus+, Acțiunea Cheie 1 – Proiecte de mobilitate în domeniul educației școlare: 

“Competențe europene pentru profesorii din grădinițe”, cod referință: 2019-1-RO01-KA101-

062678. 

Cursul la care am participat, Strategies for improving classroom atmosphere and student 

motivation in schools: A modern challenge for teachers, desfășurat în  Alcalà de Henares, Madrid, 

Spania, în perioada 23-29 noiembrie 2019, și-a propus să contribuie la satisfacerea nevoi de formare 

a cadrelor didactice privind utilizarea instrumentelor TIC, managementul grupei de preșcolari, 

gestionarea conflictelor și integrarea copiilor cu CES; consolidarea competențelor și abilităților de 

lucru ale participanților prin aplicarea unor metode și instrumente de lucru noi, conducând la 

îmbunătățirea competențelor manageriale și profesionale și la dezvoltarea unei dimensiuni europene 

a grădiniței noastre pentru adăugarea unui plus de valoare în desfășurarea actului instructiv-educativ 

Impactul participării la cursul de formare Strategies for improving classroom atmosphere and 

student motivation in schools: A modern challenge for teachers a fost vizibil atât la nivelul personal 

și profesional al participanților, cât și la nivelul instituției, în ansamblul său, al părinților și al copiilor. 

Am avut posibilitatea schimbului de experiență prin îmbunătățirea competențelor de  lucru cu copiii,  

prin lucrul colaborativ  cu  colegii,  îmbunătățindu-mi  competențele lingvistice  și  digitale. Am 

împărtășit metodele, cunoștințele și practicile însușite celorlalte educatoare din unitate, diseminând 

rezultatele proiectului atât pe plan local cât și național.  

La nivelul instituției, abilitarea prin cursurile de formare mi-a permis implementarea noilor idei 

și accesarea de noi  proiecte  de  parteneriat .  Aplicând cunoștințele dobândite în cadrul mobilității 

impactul s-a transferat și la nivelul preșcolarilor și părinților acestora prin schimbarea atitudinilor și 

comportamentelor față de mediul educațional, crearea unei relații puternice între oameni,  bazată  pe  

sprijin reciproc,  facilitarea procesului de învățare al copiilor care întâmpină dificultăți în sensul de a 

deveni mai motivați,  cu mult mai capabili. 

Prin implementarea proiectului, rezultatele așteptate s-au focalizat pe creșterea oportunităților 

de dezvoltare profesională a personalului din unitate, pe flexibilitatea educatoarelor spre 

diversificarea activităților și a ofertei educaționale, pentru sporirea motivației și creșterea gradului de 

satisfacție profesională în activitatea instructiv- educativă.  

Implementarea celor mai bune practici și metode pedagogice inovatoare pentru crearea unui 

mediu de învățare modern, interactiv și integrativ va asigura creșterea calității activității educative cu 

copiii, asigurând implicit creșterea prestigiului unității prin noile abordări educaționale. 

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. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REALIZATE ÎN ONLINE 

PENTRU PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

Prof. Stan Argentina-Florentina 

Școala Gimnazială „Regina Maria”, București 

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, școala 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 cadrul comunității. 

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. Aceste schimbări transformaționale au determinat profesorii să abordeze 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. 

Cu siguranță, puși în fața unei situații inedite, fiecare dintre noi am făcut tot posibilul ca 

activitatea de învățare să fie performantă în condițiile date. 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, neexperimentată și neadaptată s-

a concretizat rapid într-o învățare de tip online, sincronă. 

Școala a găsit soluții potrivite pentru a face trecerea la predarea online. Dintre platformele  

educaționale recomandate instituțional pentru a desfășura învățarea online, a fost aleasă G Suite for 

Education. (Google Classroom). Cu aplicațiile din pachetul G Suite for Education se pot îmbunătăți 

predarea, învățarea și colaborarea în întreaga școală. 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. Instrumentele Google for 

Education sunt recomandate de profesori printre cele mai bune aplicații pentru colaborare și feedback 

și pot fi folosite la clasă împreună cu alte instrumente digitale de predare și învățare care transformă 

actul educațional într-o experiență interactivă și interesantă. 

Pentru a crea un mediu de învățare cât mai aproape de o clasă reală, am utilizat de trei 

tipuri de resurse: 

- o platformă de interacțiune în timp real, cu video și text, cu elevii - Google Meet;

- aplicații de colaborare online - Google Classroom;

- 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. Am folosit aplicații precum ASQ, Kahoot, 

Quizziz, Livewoksheets, Wordwall, Padlet, Twinkl sau Digitaliada . 

Folosirea diferitelor tipuri de aplicații în activitățile educative  facilitează învățarea, o fac 

mai atractivă și mai dinamică. 

Utilizarea noilor tehnologii poate deschide oportunități în procesul de predare învățare-

evaluare, dar creează, de asemenea, provocări pentru dezvoltarea profesională și formarea 

profesorilor. 

Cu certitudine atât cadrele didactice, dar și elevii și-au îmbunătățit substanțial abilitățile 

digitale, ceea ce a schimbat calitativ relația profesor-elev, dar și școală-familie. 

Bibliografie: 

- Constantin Cucoş, Olimpius Istrate, Ion - Ovidiu Pânişoară, Petre Bodnariuc, Simon Vela,

„Şcoala online-elemente pentru inovarea educaţiei” , Ed. Universităţii, Bucureşti, 2020 
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Importanța activităților educative realizate în on-line 

Prof. Stan Diana 

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. 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. 

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. 

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

-Au nevoie de o perioadă de adaptare și de reguli potrivite.

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
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-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 (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. 

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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ȘCOALA MEA ONLINE 

Prof. Stan Gabriela, limba engleză, 

Școala Gimnazială Nr. 7 Petroșani 

Școala online? Scoala față în față? Înainte de luna martie a anului 2020 nu m-aș fi gândit că voi 

fi pusă în postura de a preda de acasă. Și totuși am facut-o, ba chiar începând cu noiembrie 2020 am 

făcut ambele lucruri. Care îmi place mai mult?! Fiecare are avantajele, dar și dezavantajele ei. 

Deși aveam grupul de whatsapp la clasele unde predau, școala online este altfel! 

Peste noapte, viața noastră, a tuturor a fost dată peste cap. Am fost cu toții puși în situația de a 

învăța. Am făcut cursuri online, am învățat să folosim platforme educaționale, am învățat să dăm 

share ecranului, să programăm întâlniri zoom, am învățat să fim altfel, atât noi cât și elevii noștri. 

Școala online a început cu platforma ZOOM! Mărturisesc că a fost destul de greu în primele 

zile deoarece conexiunea la net nu era tocmai una bună, nu era stabilă. M-am văzut pusă în situația 

de găsi alternative în vederea stabilirii unei conexiuni cât mai bune. A fost o provocare mare, nu doar 

din punct de vedere educațional, cât mai ales din punct de vedere emoțional. Această platformă 

corespunde cerințelor, aș spune că și elevii o folosesc cu ușurință, chiar își stabilesc singuri întâlniri 

online. 

Peste noapte această platformă a devenit felul nostru de a fi, de a comunica, a devenit ceva 

altfel. Comunicarea online prezintă avantaje și dezavantaje, dar dacă mă gândesc mai bine, același 

lucru se întâmplă și la predarea față în față. 

Un mare avantaj îl reprezintă faptul că poți avea o privire de ansamblu a întregii ,,claseʺ. 

Comunicarea se realizează în plan ,,orizontalʺ, videoconferința permite participarea unui număr mare 

de persoane, lecțiile sunt interactive. 

Acestă platformă a fost în principal creată pentru companii, dar odată cu apariția pandemiei a 

devenit una din opțiunile de comunicare. 

Pe măsură ce timpul a trecut, dorința de cunoaștere, dar și faptul că trebuia să țin pasul cu elevii 

mei, m-a determinat să urmez tot mai multe cursuri online, să învăț, să experimentez. Nu spun că a 

fost ușor, dar am reușit! 

Este foarte importantă colaborarea dintre profesori, realizarea unui orar online. De curând a fost 

eliminată limita de 40 de minute. Platforma facilitează schimbul de informații, de teme, fișe, totul în 

timp real. Elevii mei sunt fascinați de școala de acasă deoarece pot participa la lecții din vârful patului, 

pot sta în pijama, pot închide camera. 

Un mare dezavataj al învățământului online îl reprezintă faptul că nu există control asupra 

clasei. Pentru a nu se crea microfonie, toți elevii au microfoanele închise. Ei pot face orice activități 

în acest timp, contactul fiind doar vizual.  

În timpul vacanței de vară am încercat să mă perfecționez cât mai mult, deși dorința cea mai 

arzătoare era să revin la școala față în față, să văz zâmbetul pe fața copiilor, să putem fi ca ,,înainte". 

În perioada verii, conducerea școlii s- a preocupat în montarea calculatarelor în fiecare sală de clasă, 

conectarea la net și tot ce presupunea continuarea școlii online. Eu, ca și colegii mei speram... 

În luna august am fost solicitași să participăm la cursul de formare Google Classroom. Am 

răspuns afirmativ, spunându-mi ,,încă unul în plus, nu strică". Atunci am realizat că deți urmasem 

multe cursuri pentru a-mi dezvolta competențele digitale, încă mai aveam multe de învățat. Am 

continuat învățarea, ce altceva puteam face? Cu siguranță elevii mei aveau așteptări! 

1 sepetembrie 2020, a început anul școlar! Am pregătit sălile de clasă, am verificat conexiunea 

la net, am pus săgeți în sala de clasă astfel încît elevii să știe pe unde să intre/ să iasă din clasă, am 

realizat oglinda clasei.  Elevii din clasele V-VII urmau să vină la școală în sistem hibrid. Era o nouă 

provocare! 
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Spre surprinderea mea, elevii au înțeles exact ce aveau de făcut, când trebuiau să vină la școală, 

în ce săptămână. Totul a fost neașteptat de bine. Unii în clasă, ceilalți de acasă.  

Cu mare ușurință toți elevii școlii ți-au activat conturile de Google Classroom. 

Norocul meu, aș putea spune, ezste că limba engleză se pretează bine la predarea online! 

Din 9 noiembrie îmi desfășor activitatea online utilizând atât platforma Google Classroom, dar 

și Zoom. Folosesc materiale didactice variate, apelez la site-uri educative. Aș menționa: www.kahoot, 

www.quizizz, www.quizlet, www.mozabook, www.englishtestsore.net, www.britishcouncil, 

www.didactic.ro, www.liveworksheets, www.eduonline.roedu.net, www.eslgameplus.com, etc. 

Materialele sunt diversificate, astfel pot evalua competențele de reading, listening, speaking, 

writing. Elevii sunt interesați, au portofolii online pentru activitățile desfășurate. Am observat în 

ultimul timp că acei elevi care erau mai timizi, au prins curaj, se exprimă cu ușurință. În ultimul timp 

după activitatea de listening, elevii realizează eseul de 1 minut și am constatat că le place. 

De asemenea, pentru predarea noțiunilor gramaticale și nu numai folosesc jamboard-ul și o 

,,tablă". Aș putea scrie zeci de pagini despre activiatea mea, dar mărturisesc că mie îmi lipsește 

conexiunea directă cu elevii mei, de la clasă.   

Școala online înseamnă un pas înainte spre progresul învățământului românesc, dar pentru 

acesta e necesară tehnologia, iar metodele și mijloacele  trebuie să facă liantul între ele. Din nefericire, 

nu toți elevii au acces la internet sau nu au un telefon performant, o tabletă, un laptop. Cu acești elevi 

cum facem? Ei chiar nu pot participa la lecții online. Îi dăm la o parte? Aici apar adevăratele probleme, 

inechitatea.  

Mie îmi e dor de elevii mei, de școala mea, de clasa mea. Îmi e dor de tot ce înseamnă să 

comunici față în față, îmi e dor de copiii care au ceva de întrebat în timpul orei, de cei care alergă în 

pauze, îmi e dor de cei care întârzie la ore, mi-e dor de o viață normală. 

Lecțiile online își au locul lor, dar niciodată  nu vor putea locul celor din clasă. 
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“GRĂDINIȚA, PRIMA TREPTĂ A ÎNVĂȚĂMĂNTULUI, 

PRIN CARE PUTEM PROMOVA IMAGINEA ȘCOLII “ 

Prof. inv. preșc. Stan Lidia 

Grădinița cu P. P. NR. 11     

Structura - Grădinița cu P. N. NR. 58- Braila   

Grupa- combinate 

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 potențiali 

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 on.line , 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 

on.line. 
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Grădinița noastră participă, on.line 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. 

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 on.line 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 . 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 3, MARTIE, 2021

681



Importanța activităților educative realizate online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Prof. înv. primar: Stan Ligia -     

Școala Gimnazială Nr. 49, București 

Într-o epocă în care tehnologia digitală oferă oportunități enorme de a revoluționa accesul la 

informații și oferirea de instrucțiuni personalizate,  se dorește  o abordare inovativă de conversie 

digitală a evaluării care ne va ajuta să dezvoltăm un sistem educațional modern și relevant. 

Educația, ca proces permanent de ascensiune, motivat de dorința de explorare, cunoaștere si 

adaptare la provocările vieții,  devine din ce în ce mai mobilă, iar instituțiile de învățământ descoperă 

modalități de îmbunătățire a experiențelor elevilor prin implementarea de soluții de tehnologie 

mobilă.  

Mijloacele digitale și  învățarea online, fac ca educația să fie accesibilă și disponibilă în zone 

îndepărtate. Tehnologia poate îmbunătăți accesul la educație, cu costuri reduse. De asemeni permite 

învățarea diferențiată, revizuirea materialului în ritm personal și facilități multiple pentru elevii cu 

dizabilități.  

Utilizarea corectă și abilă a instrumentelor de evaluare digitală, promovează învățarea profundă, 

personalizată, revitalizată. 

Soft-urile educaționale oferă informații despre materialele parcurse, dificultățile întâmpinate și 

asistență în personalizarea aprofundată a conținutului pentru nevoile de învățare ale elevilor și 

informații pentru un plan de intervenție personalizat. 

Activitățile desfășurate online nu sunt un scop în sine, ci ele sunt mijloace care oferă un cadru 

optim pentru învățarea de calitate, cu implicații importante în activitatea beneficiarilor, elevii. 

O activitate de succes desfășurată online are următoarele caracteristici: 

-Trezește interesul și curiozitatea;

- Energizează.

-Corespunde intereselor, este semnificativă.

-Folosește strategii de socializare, cooperare, interconectare.

-Răspunde nevoilor de autonomie, permite luarea de decizii, alegeri.

-Îmbină activități diverse (activități care necesită analiză și concentrare și

activități practice)
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-Stimulează creativitatea și motivația intrinsecă.

-Transformă un concept, un principiu, o idee, într-un conținut personalizat.

-Este autentică și solicită un angajament cognitiv.

Fiecare profesor contribuie la crearea imaginii școlii sale, prin spirit inovator, implicare, 

pasiune față de munca lor. 

Într-o perioadă destul de greu de gestionat, cum a fost ultimul an școlar, fiecare profesor și-a 

înțeles menirea conturându-și scopuri bine definite  atât pentru a asigura calitatea actului educațional, 

cât și pentru promovarea imaginii școlii. 

BIBLIOGRAFIE: 

Manolescu, M. (coordonator), Frunzeanu, M. (2016). Perspective inovative ale evaluării în 

învățământul primar. Evaluarea digitală. București: Editura Universitară. 

Tapscott, Don (2011). Crescuți digital: Generația Net îți schimbă lumea (Grow Up Digital: How 

the Net Generation Is Changing Your World), Editura Publica 

Anghel, T. (2008). Instrumente web 2.0 utilizate în educație. Cluj-Napoca: Editura Albastră. 

Ashwak, Yousif (2020). Transforming teaching, leaning and assessment for the digital natives. 
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Promovarea imaginii școlii – o necesitate a zilelor noastre 

Liceul Tehnologic Jidvei 

Școala Gimnazială Veseuș 

Prof. înv. primar Stan Maria Ioana 

Fiecare toamnă aduce cu ea şi prima zi de şcoală. În fiecare toamnă minţile copiilor prind aripi 

şi zboară spre tărâmul cunoaşterii. Noi, profesorii, trebuie să fim alături de ei şi să facem ca acest 

anotimp să fie cel mai frumos. 

Imaginea unei școli trebuie să fie promovată față de părinți. Noi împărtășim pe diferite căi 

activitățile creatoare ale elevilor. Cea mai bună dovadă de promovare a școlii este zâmbetul copiilor 

când ies pe poarta școlii trăind poveștile din sala lor de clasă, fericiți și nerăbdători să împărtășească 

din clipele petrecute aici. 

Prin oferta educațională, școala dă posibilitatea părinților să aleagă activitățile opționale și 

extracurriculare la care doresc să participe elevii. Oferta educațională a școlii este definită în funcție 

de: resursele umane, materiale, financiare și interesele comunității locale. 

În școală se încurajează competența în scopul formării unui absolvent responsabil, autonom, 

capabil să decidă asupra carierei, prin dobândirea unei culturi generale orientată spre toate domeniile 

disciplinelor de învățământ. Oferta școlii trebuie să fie înțeleasă de părinți şi de elevi. În zilele noastre, 

școala este pregătită să facă față unor cerințe complexe din partea societății contemporane și își 

revendică locul său în viața copiilor pe care îi educă și în centrul comunității pe care o influențează 

constant. 

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 

îmbunătății și vor crea o imagine pozitivă a școlii.  

Copilul trăiește într-o lume dominată de influențele nefaste ale televizorului și calculatorului  

asupra sănătății psihice și morale. Acestea contribuie la transformarea copiilor în persoane incapabile 

de a se controla comportamental și emoțional.  

Activitățile extracurriculare dau o alternativă sănătoasă și creativă de a ocupa timpul liber al 

elevilor. Prin combaterea violenței din unitatea școlară, 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. Cadrele didactice 

vor ține mereu legătura cu părinții elevilor, deoarece relațiile de colaborare dintre profesori și părinți 

întăresc identitatea școlii și sporesc prestigiul instituțional.  

Promovarea imaginii școlii se poate face prin pagini web ale școlii sau prin revista școlii, unde 

pot fi transmise vești pozitive despre școală către toți agenții instituționali. 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. Transmiterea regulată a ,,veștilor” pozitive despre școală către toți agenții instituționali 

menține școala în atenția comunității. 

Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. Copilul trăiește într-o 

lume dominată de influențele televizorului și calculatorului acționând asupra sănătății psihice și 

morale. Acestea contribuie la transformarea elevilor în persoane incapabile de a se controla 
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comportamental și emoțional. 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. 

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.  

 Bibliografie: 

➢ Mircea Miclea, Gabriela Lemeni, Consiliere și orientare. Ghid de educație pentru carieră,

2008 

➢ Florea Voiculescu, Analiza resurse– nevoi și managementul strategic în învățământ, 2004
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ȘCOALA ON LINE, 

PROVOCARE, DAR ȘI  NECESITATE A ZILELOR NOASTRE 

Prof. înv. primar, Mariana Stan, 

Școala Gimnazială Scurtești, județul Buzău 

În ultimul an, în contextul pandemiei de Covid-19, învățământul românesc s-a aflat în fața unei 

mari provocări, desfășurarea on-line a procesului de învățământ, fapt ce a adus cu sine modificări 

substanțiale, cea mai importantă fiind înlocuirea activităților față în față cu cele din mediul virtual. 

Fiecare cadru didactic, sunt convinsă, a încearcat, în acest context, să ofere un învățământ de 

calitate, în condiții diferite față de ceea ce presupune prezența fizică, în clasă, și interacțiunea directă 

profesor - elev. 

Chiar dacă desfășurarea procesului de învățământ a trecut în mediul on-line, obiectivele și 

conținuturile  au rămas aceleași, cu deosebirea că activitățile și produsele tradiționale au devenit 

digitale. Prin urmare web-ul nu a făcut altceva decât să continue activitatea tradițională, procesul de 

predare-învățare-evaluare rămânând, în ansamblu, același, modificându-se numai modul de 

interacționare cu elevul.  

Dacă la clasele mai mari, copiii sunt obișnuiți, oarecum cu tehnologia, la clasa pregătitoare, 

unde copiii sunt mici, nefamiliarizați atât cu școala, cât și cu tehnologia, procesul este unul dificil. La 

acestă vârstă copiii au nevoie de mai multă atenție din partea învățătorului. Apropierea, căldura, 

sfaturile din partea acestuia sunt mai greu percepute atunci când principalii actori sunt despărțiți de 

ecran.  

Relația ce o stabilisem cu copiii în primele săptămâni de școală trebuia să continue, iar această 

stare de fapt depindea în primul rând de cadrul didactic. 

În calitate de învățător, la clasa pregătitoare, am căutat și am reușit să identific metode și 

mijloace de învățare care să contribuie la desfășurarea unei activități didactice de calitate, dar și  la 

menținerea acelei legături afective, create pe parcursul desfășurării cursurilor față în față. 

Un aspect deosebit de important, în acest context, l-a reprezentat modul de implicare a 

părinților, fără sprijinul cărora, activitatea on-line ar fi putut  fi sortită eșecului. În primul rând doresc 

să remarc disponibilitatea acestora de a crea condițiile necesare desfășurării unei astfel de activități, 

punând la dispoziția copiilor aparatura necesară. 

Apoi, este cunoscut faptul că a o clasă atât de mică este nevoie de o comunicare permanentă cu 

părinții.   Pe grupul acestora, creat pe Messenger, au fost comunicate informații privind orarul; modul 

de desfășurare a activităților, sincron/ asincron; resursele necesare fiecărei ore de curs; conținuturile 

ce urmează să le parcurgem împreună, dar și ceea ce copiii urmează să facă singuri după amiază, ș.a. 

Cunoaștem că la clasa pregătitoare nu se dau teme, dar în contextul activității on-line 

considerăm că elevii pot rezolva sarcini de lucru ușoare și plăcute, în afara orelor de curs.  

Astfel copiii se pot juca rezolvând, în același timp, exerciții ușoare create cu ajutorul unor 

platforme și instrumente web, precum: ,,Learningapps”, ,,Liveworksheets”, ,,Wordwall”, 

,,Jigsawplanet”, etc. 

Ușor-ușor, părinții i-au învățat pe copii să acceseze singuri platforma de învățare, dar și să 

utilizeze device-urile, astfel încât să putem folosi în cadrul lecțiilor diverse instrumente web.  

Un alt aspect de care am ținut seamă a fost cel referitor la materialele prezentate copiilor pe 

parcursul lecțiilor.  

Forma materialelor didactice prezentate  a contat foarte mult, formatul în care am prezentat 

lecțiile a fost și el deosebit de important, deoarece a fost conceput pe înțelesul copiilor, respectând o 

serie de condiții: adaptarea la nivelul vârstei, concomitent cu repectarea programei școlare, 
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organizarea activității sub formă de joc, prezentarea unor materiale atractive realizate cu ajutorul 

instrumentelor web: WordArd, ChatterPix, Biteable, StoryJumper, etc. 

Considerăm că desfășurarea procesului de învățământ în mediul on-line a condus, în mod clar, 

la schimbarea perspectivei educaționale.  

Din punctul de vedere al cadrului didactic, aceasta a însemnat și un mod de perfecționare în 

ceea ce privește competențele digitale, ceea ce dovedește că rolul profesorului se schimbă și 

evoluează continuu, că fiecare cadru didactic trebuie să se angajeze în propria dezvoltare profesională, 

astfel încât să poată face față provocărilor.  

Din punctul de vedere al elevilor, cu siguranță, această abordare a contribuit, în mod special la 

dezvoltarea competențelor digitale. Avem convingerea că acestea le vor fi utile pe parcursul întregii 

școlarități și mai departe, în realizarea unor proiecte viitoare.  
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PROMOVAREA IMAGINII GRĂDINIŢEI 

Prof. inv. preşcolar Stan Silvia 

Grădiniţa Nr. 210 

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. 

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 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. 

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 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; 

O gradinita 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. Cel mai puternic 

agent socializator în dezvoltarea copiilor, mai ales în perioada copilăriei mici, este familia. În primii 

ani ai dezvoltării copilului, familia este esenţială pentru dezvoltarea psihică a copilului şi este o sursă 

primară de dragoste şi afecţiune.  
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Familia este cea care trebuie să împlinească aproape toate nevoile de creştere şi dezvoltare, atât 

fiziologice, cât şi psihologice ale copilului, nevoi care condiţionează fundamental calitatea achiziţiilor 

psihocomportamentale ulterioare.  

În familie, copiii câştigă şi dezvoltă aproape toate achiziţiile importante (psihomotorii, 

cognitive şi afective), motiv pentru care evaluarea contribuţiei sau influenţei familiei în dezvoltarea 

copilului faţă de alţi factori, cei genetici şi sociali, este dificil de realizat. Factor esenţial în creşterea, 

dezvoltarea şi educarea copilului, familia este cea dintâi şcoală în care copiii învaţă să se comporte în 

viaţă şi în societate. 

Un alt aspect important in promovarea imaginii scolii/gradinitei il reprezinta parteneriatul. 

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. 

TIPURI DE PARTENERIATE 

▪ 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.

OBIECTIVE CADRU ALE PARTENERIATELOR ÎN CADRUL COMUNITĂŢII 

 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,

gospodăresc. 

 Realizarea schimbului de opinii în ceea ce priveşte necesitatea unui mediu educativ sănătos.
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 Colaborarea între toate resursele umane implicate în viaţa grădiniţei, astfel încât copilul să

aibă prioritate absolută. 

 Creşterea imaginii publice a instituţiei.

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 care didactice

 Internet

 Pliantul de prezentare

 Afişe

 Mape de prezentare

 Ziarul (revista) grădiniţei

 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. 
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Școala în online 

profesor - Stanca Ecaterina Veronica   

Școala Gimnazială Nr. 1 Budeasa, Județul Argeș 

Această pandemie 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.  

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.  

Scopul învățării 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 

site-ului. Având un aspect clar şi atractiv, conţinutul lui se îmbogăţeşte permanent cu ajutorul 

numeroşilor colaboratori, oricine putând să adauge noi referate sau programe cu caracter cultural sau 

educaţional. Trebuie subliniat, însă, că realizatorii lui nu garantează corectitudinea tuturor 

informaţiilor. De asemenea, ar fi de dorit un design uniform al lecţiilor din diverse domenii, precum 

şi îmbunăţăţirea designului paginii principale. 

Revenind la învățărea online, 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. 

Pe perioada carantinei, 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.  

Important 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 conferințe în grupuri mici. Însă, mai 
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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 a 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 de motivării față de 

activitățile cu valoare educativă superioară ulterioară. Se știe, că în clasele primare, elevii au nevoie 

sistematic de sprijinul învățătorilor și a părinților în realizarea sarcinilor. Învățătorii au transmis 

sarcini pentru una-două săptămâni pe e-mailul părinților sau pe grupurile clasei de pe Facebook. 

Astfel, cadrele didactice au menționat că, comunicarea lor de bază cu elevii a avut loc la început 

pe email și telefon, grupurile de Messenger și chat-uri, create încă cu mult timp înainte de 

criză.Treptat au fost învățate un șir de instrumente de învățare de la distanță, printre care cele mai 

menționate de respondenți au fost: platformele online Zoom, Google Classroom, Moodle; 

Messenger/Viber/WatsUp; YouTube; video înregistrat; Skype; Email; Blog; Facebook live; 

WhatsApp; Google Forum, ASQ, Discord, Teste interactive, Manuale digitale interactive etc. 

Bibliografie:  

http://www.e-scoala.ro/ Proiectul Şcoala Online 

1etwinning.ro/eTw_RO12_raport_preliminar.pdf. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

Prof. înv. primar Stanca Liliana 

“Fǎrǎ abilitatea de a atrage elevi, profesori, specialişti, facilitǎţi, echipamente, şcolile vor înceta 

sǎ mai existe. Obţinerea resurselor se face prin schimb“. Instituţiile educaţionale oferǎ cursuri, 

programme educaţionale, pregǎtire pentru carierǎ şi alte servicii pe piaţa educaţiei. În schimb, ele 

primesc resursele necesare. Conceptul de schimb este centrat în marketing.  

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, şcoala 

online   devenind în ultimul  timp componentǎ  integralǎ  a educaţiei  şcolare. 

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 

îmbunătăți crearea unei imagini pozitive asupra școlii..    

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 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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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 se 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: 

1) Negrilǎ Iulian, Marketing educaţional

2) http:// www.scritube.com, Marketing educaţional

3) http:// www.didactic.ro
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Predarea disciplinei Limba franceza prin activități online 

Prof. Stanciu Adina Florica 

Liceul Tehnologic DR. C. ANGELESCU GĂEȘTI, Dambovita 

Contextul sanitar actual a mutat școală, de la sala de clasa, în mediul online.  Atât elevii, cât și 

profesorii au fost nevoiți sa se adapteze noilor condiții și sa învețe din mers sa utilizeze noua 

tehnologie. Astfel, ne-am familiarizat rapid cu platforme educaționale și cu aplicații ce permit 

realizarea unor videoconferințe, necesare desfășurării activităților de predare-învățare - evaluare 

interactive.  

În școală noastra, activitățile de baza au avut ca suport platforma G SUITE FOR EDUCATION- 

CLASSROOM. Administratorul de platforma a creat conturi tuturor profesorilor și elevilor care, 

astfel, s -au putut loga pe platforma.  

Fiecare profesor și-a creat clasele la care preda și a încărcat la fiecare ora materiale diverse. 

Platforma permite încărcare de filme, de documente, de poze sau de link-uri. Cu un singur click pe 

camera video se lansează videoconferință, care necesita descărcarea aplicației MEET, în prealabil.

După rezolvarea sarcinilor de lucru, elevii pot încarcă rezolvarea pe platforma, în vederea 

corectării de către profesor. Acesta verifica și trimite feed-back. De asemenea, se pot crea teste cu 

itemi variați, care pot fi distribuite elevilor, în vederea evaluării cunoștințelor dobândite.  

Ne putem declara mulțumiți de aceasta platformă, care are și secțiune pentru note și poate 

genera rapoarte detaliate despre activitatea cadrului didactic și a elevilor. În plus, prin descărcarea 

extensiei Meet Attendance, prezenta elevilor este strict monitorizata.  

Astfel, utilizând noile tehnologii, orele de Limba franceza s au putut desfășura și în condiții 

speciale de epidemie, asigurând elevilor posibilitatea de a continua studiul și de a menține permanent 

legătură cu școala, cu colegii și cu profesorii.  
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Să acceptăm școala on-line! 

Prof. înv. primar Stanciu Ana 

Școala Gimnazială Nr. 113 Sector 4, București 

Viața ne oferă permanent provocări, însă pandemia ne-a oferit cea mai mare provocare, pe care 

trebuia s-o depășim... școala on-line. A fost o provocare care ne-a obligat pe toți să ieșim din starea 

de confort. Deși tehnologia este parte din viața noastră, începând cu luna martie 2020, trebuia s-o 

folosim eficient pentru a înlocui școala în format tradițional.  

Elevii noștri sunt atrași de lumea digitală, cunoscând-o prin intermediul jocurilor și a folosirii 

site-urilor de socializare, însă a trebuit să începem „lupta” cu o mulțime de platforme digitale pentru 

a ne familiariza cu acestea atât noi, cât și copiii și pentru a le utiliza într-un mod eficient. 

Pe tot parcursul școlii on-line, am descoperit împreună cu elevii resurse educaționale atractive, 

ce îmbină bucuria folosirii într-un mod constructiv și educativ a noțiunilor școlare cu abilitățile de 

utilizare a dispozitivelor digitale. Am descoperit materiale și jocuri interactive pe numeroase 

platforme educaționale ce pot fi considerate o oportunitate pentru elevi în a se distra, dar și a învăța 

în același timp. Am ales platfome educaționale potrivite vârstei elevilor mei precum și disciplinelor 

școlare. 

Pentru Clubul de lectură, inițiat în luna septembrie a acestui an școlar, la clasa a III-a, m-am 

gândit că este nevoie să găsesc o modalitate de a ne continua activitatea și virtual. Astfel, le-am 

prezentat un ghid de lectură pentru ca fiecare elev să știe ce carte vom citi și câte pagini citim până la 

activitatea on-line. Le-am propus de fiecare dată să citim câte două cărți pe lună. Activitatea din 

„biblioteca virtuală”, o organizăm de două ori pe săptămână. 

În timpul activității on-line, îi las pe copii să preia conducerea, pentru că eu consider că 

conversațiile de la elev la elev sunt mai bune decât conversațiile elev-profesor și de fiecare dată încerc 

să intervin cât mai puțin. Pe măsură ce punem întrebări despre povestire, punem de asemenea întrebări 

și despre noi și, în mod ideal, această auto-reflecție conduce la auto-descoperire. Pun întrebări de 

genul: „Cu ce personaj te asemeni?”, „Ce ai fi făcut/Cum ai fi reacționat dacă ai fi fost în locul 

personajului?”, „Ce ai învățat din această lectură?” 

Pentru a le stimula creativitatea, i-am îndemnat pe elevi să-și creeze propriile cărți, folosind 

aplicația StoryJumper și fiecare a realizat o carte specială pentru familia sa și pentru prietena/prietenul 

său. 
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Spațiul de învățare on-line este diferit de cel din clasă, dar cu abordarea potrivită consider că 

putem promova dragostea pentru literatură într-un mediu pozitiv, un mediu care susține elevii. 

Prin implicarea noastră în mediul virtual, suntem exemple pentru elevii noștri și trebuie să 

răspundem pozitiv diverselor provocări. Noi, profesorii, le putem oferi o educație de calitate având o 

atitudine deschisă, inovativă, într-o atmosferă relaxantă, stimulativă și totodată, putem contribui la 

imaginea pozitivă a școlii, responsabilitatea și implicarea fiind determinante pentru reușită. 
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Promovarea imaginii școlii 

Propunător: prof. înv. primar Stanciu Camelia

Școala Gimnazială Nr. 3 Râșnov 

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 

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 
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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. 

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. 

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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Promovarea imaginii școlii 

STANCIU DANIELA 

Învățământul primar este o treaptă importantă și responsabilă în cadrul sistemului de 

învățământ. El constituie temelia includerii copilului în activitatea asiduă și ordonată dintr-o 

colectivitate de semeni, care este mereu în schimbare și presupune competitivitate.      

Una dintre cele mai importante condiţii ale creşterii eficienţei activităţii educative desfăşurate 

cu elevii o constituie asigurarea unei depline unităţi de acţiune a tuturor factorilor educativi: şcoală, 

familie, comunitate. Şcoala este factorul de care depinde în mod covârşitor devenirea personalităţii 

umane, dar o educaţia coerentă nu poate face abstracţie de rosturile familiei în această comuniune. 

Şcoala şi familia sunt două instituţii care au nevoie una de alta. 

Şcoala şi familia trebuie să găsească făgaşul colaborării autentice bazată pe încredere şi respect 

reciproc, pe iubirea faţă de copil, să facă loc unei relaţii deschise, permeabile, favorizante schimbului 

şi comunicării de idei. Părinţilor le revine rolul esenţial în creşterea copiilor, asigurându-le acestora 

nu numai existenţa materială, cât şi un climat familial, afectiv şi moral. Acasă trebuie să creeze un 

mediu de încredere, echilibrat, în care copilul să se manifeste neîngrădit, iar în relaţia cu şcoala pot 

colabora cu alţi membrii ai comunităţii şcolare pentru a crea un climat care sprijină învăţarea, atât în 

şcoală cât şi în afara ei.  

Școala îl învață pe copil să se situeze printre semeni, să se obișnuiască cu anumite cerințe și 

realități sociale. Dar educația în familie constituie prima școală a copilului, partea cea mai importantă 

a pregătirii lui pentru viața socială și productivă. Familia trebuie să fie prima instituție socială care se 

preocupă de asigurarea condițiilor necesare dezvoltării normale a copilului. Școala și familia sunt cei 

doi poli de rezistență ai educației, care contribuie prin mijloace specifice la formarea tinerilor. 

Este necesar ca părinţii să îşi schimbe viziunea pe care o au asupra întâlnirilor din mediul şcolar, 

aceastea putând deveni un sprijin real în îmbunătăţirea relaţiei dintre părinte şi copil, părinte şi cadru 

didactic. Studiile au arătat că „în programele în care părinţii sunt implicaţi elevii au performanţe mai 

mari la şcoală decât aceleaşi programe, dar în care părinţii nu sunt implicaţi”.  

Gradul de implicare al părinţilor în viaţa şcolară a copiilor lor influenţează şi rezultatele 

acestora, în sens pozitiv: cu cât părinţii colaborează mai bine cu şcoala, cu atât notele copiilor sunt 

mai mari. Educaţia nu este un proces de care este responsabilă în mod exclusiv şcoala, dar nici 

părinţii; este un proces al cărui succes depinde de colaborarea dintre cele două părţi implicate. 

Reacţia școlii, ca instituţie de educaţie, formare și orientare, trebuie să fie de adaptare a 

conţinutului, structurii și funcţiilor sale, de creare de premise favorabile pentru elevi care să le permită 

integrarea socială, flexibilitatea, iniţiativa și rezolvarea de probleme, diminuarea imprevizibilului. 

Şcoala trebuie să facă tot ce-i stă în putinţă pentru valorizarea maximă a fiecărui individ, stimulare 

intelectuală a elevilor, a aptitudinilor, a atitudinilor și a trăsăturilor lor de personalitate.   

Când şcolile, familiile și comunităţile lucrează împreuna ca parteneri, beneficiari sunt elevii. 

Colaborarea dintre şcoală şi familie presupune nu numai o informare reciprocă cu privire la tot 

ceea ce ţine de orientarea copilului ci şi pregătirea părinţilor pentru toate problemele ce le comportă 

această acţiune. În ceea ce priveşte relaţia şcoala-familie se impun deschideri oferite părinţilor privind 

aspectele şcolare, psihopedagogice, pe lângă aspectele medicale, juridice etc.  
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O bună colaborare între familie și scoală se poare realiza prin parteneriate. Motivul principal 

pentru crearea unor astfel de parteneriate este dorinţa de a ajuta elevii să aibă succes la şcoală și, mai 

târziu, în viață. Atunci când părinţii, elevii și ceilalţi membri ai comunității se consideră unii pe alţii 

parteneri în educaţie, se creează în jurul elevilor o comunitate de suport care începe să funcţioneze.   

Prin încheierea parteneriatelor cu părinţii, aceştia sunt încurajaţi să ia parte la planificarea şi 

derularea programelor educative pentru copii, ceea ce implică o responsabilizare şi o eficienţă sporită. 

Astfel, părinţii au posibilitatea să-şi cunoască mai bine copiii, modul lor de manifestare în viaţa de 

grup, pot înţelege mai bine rolul lor educativ.     

Parteneriatele trebuie văzute ca o componentă esenţială în organizarea școlii 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. 

Parteneriatele dintre școli, familii și comunitate pot ajuta profesorii în munca lor; perfecţiona 

abilităţile şcolare ale elevilor; îmbunătăţi programele de studiu și climatul şcolar; îmbunătăţi 

abilităţile educaţionale ale părinţilor; dezvoltă abilităţile de lideri ale părinţilor; conecta familiile cu 

membrii şcolii și ai comunităţii; stimula serviciul comunității în folosul şcolilor; oferi servicii şi 

suport familiilor şi crea un mediu mai sigur în şcoli. 

Părinţii trebuie conştientizaţi, că singura investiţie de valoare pe care o familie o poate face 

pentru copil este investiţia pentru mintea şi sufletul acestuia. 

„Niciodată familia nu a fost mai  solicitată  şi  rolul  său  nu  a  fost  niciodată  atât  de  mare  ca  

azi”. (Boutin şi During) 

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.  

Parteneriatele reprezintă o componentă esenţiala în organizarea şi desfăşurarea activităţii în 

şcoală şi în clasele de elevi. Ele nu mai sunt considerate doar o simplă activitate opţională sau o 

problemă de natura relaţiilor publice. 
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IMPORTANŢA EDUCAŢIEI ONLINE 

PROF. STANCIU ELENA BIANCA 

SCOALA GIMNAZIALA AVRIG, SIBIU 

Școala online este acum o necesitate, dar se pare cǎ va deveni o laturǎ necesarǎ educației și ȋn 

sistemul de predare-ȋnvǎțare-evaluare clasic,ȋnsǎ nu fără respectarea anumitor cerințe de securitate 

ciberneticǎ. Chiar și când pandemia se va termina, părerea generală este că învățarea online nu va 

dispărea cu totul. Un sondaj global realizat de Pearson Education, o editură academică, a constatat că 

aproape 90% dintre cele 7.000 de persoane chestionate se așteaptă ca învățarea online să continue să 

joace un rol important, la toate nivelurile de educație. Din acest punct de vedere internetul și-a dovedit 

importanța. Modul de ȋnvǎțare tradițional a devenit greu de gestionat ȋn comparație cu ȋnvǎțǎmȃntul 

online, iar acest tip de resurse reprezintǎ de fapt noile cǎrți ale epocii moderne. 

Web site-ul ca instrument s-a dovedit foarte eficient, deoarece faciliteazǎ procesul de 

predare/ȋnvǎțare și nu numai., asigurǎ elevilor un pachet variat de informații științifice fiind incluse 

ȋn baze de date, biblioteci online, etc. Atȃt profesorii cȃt și elevii pot schimba permanent idei, opinii, 

prin intermediul e-mailului, chat-ului sau site-uri de socializare. Astfel am putut organiza excursii 

virtuale ȋn muzee de artǎ sau științǎ, ȋn centrele de cercetare, locuri mai greu accesibile elevilor.  

Lecțiile on-line pot prezenta același conținut și pot fi dezbǎtute la fel ca și ȋn system classic.. 

Avantajul este ȋnsǎ faptul cǎ aceste lecții pot fi accesate oricȃnd și oriunde. Ȋnvǎțǎmȃntul bazat pe 

resurse Web prezintǎ numeroase avantaje prin faptul cǎ oferǎ posibilitatea copiilor sǎ ȋși poatǎ alege 

domeniile de cunoaștere, ȋși pot urmǎri propriile interese și pot accesa informațiile la propriul nivel. 

Timpul nu este determinat ca ȋntr-o salǎ de clasǎ, și permite atȃt elevilor sǎ interacționeze ȋntr-o 

comunitate on-line. Elevii au posibilitatea de a prezenta mai multe informații procesate cu atenție fǎrǎ 

a mai fi implicați emoțional. Ȋn mediul virtual, inhibiția cauzatǎ de aspectul fizic este redusǎ, astfel, 

elevii au mai mult timp pentru dezvoltarea cognitivǎ, pentru adaptarea, corectarea și prezentarea 

ideilor fǎrǎ distractori din afarǎ.  

Un avantaj al învățământului online îl reprezintă în schimb transparența: părinții au observat 

cum se desfășoară o oră și felul în care cadrul didactic gestionează anumite probleme delicate, 

conflicte apărute între copii. Au reușit să vadă și să aprecieze care este nivelul copilul lui față de 

nivelul clasei, sǎ vadǎ dacă copilul se confruntă cu probleme la anumite subiecte, care sunt materiile 

preferate. 

Acest tip de ȋnvǎțǎmȃnt permite profesorului personalizarea cursurilor, introducerea de link-uri 

externe, slide-uri PowerPoint, documente de tip audio și video ȋn clasa sa virtualǎ.  Astfel elevul 

devine un „cǎutator de cunoaștere, mai degrabǎ decȃt un depozit” (Freire, 1970). 

Așadar, fǎrǎ ȋndoialǎ accesul factorilor implicați ȋn activitatea online și accesul la resursele web 

cresc calitatea procesului de ȋnvǎțǎmȃnt. Internetul este aproape indispensabil atȃt pentru elevi cȃt și 

pentru profesori, se pare cǎ ȋnvǎțǎmȃntul de tip e-learning cȃstiga teren ȋn fata celui tradițional iar 

elevii aproape cǎ asociazǎ resursele online cu un bun profesor. 

Studiile realizate ȋn ultimii cinci ani și analizele OECD la nivel global demonstreazǎ cǎ 

utilizarea TIC ȋn educație contribuie ȋntr-o mare mǎsurǎ la ȋmbunǎtǎțirea rezultatelor acestora.     
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IMPORTANTA EDUCATIEI ONLINE 

Prof. Stanciu Maria 

G. P. P. Ostroveni 1 Rm. Valcea 

Noua eră digitalǎ a determinat un nou tip de abordare a fenomenului educaţional ȋn ultimii ani 

ȋn sistemul educational, copiii și profesorii adaptȃndu-se pas cu pas la cerințele educației online. 

Astfel, noua educaţie a adus noi provocǎri, atȃt pentru profesori, copii, dar și pentru pǎrinți. Analiza 

educaţiilor de tip virtual, online ne conduce la concluzia că există o perspectivă nouă de abordare a 

procesului de învăţământ în condiţiile unei societǎți moderne. 

Copiii au fost susținuți în acest proces de învățare de părinți, iar aceștia au observat atracția 

copiilor față de jocurile digitale și au ajuns să ȋnțeleagă eficiența acestor tehnici în experiențele de 

învățare ale copiilor, tocmai pentru a răspunde intereselor lor. 

Avantajele învățării on-line derivǎ din faptul cǎ activitățile on-line pot fi accesate oricând si 

oriunde, copiii 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 poate parcurge în mod 

independent materialul propus, putând accelera procesul de învățare sau încetini. Este bine știut faptul 

cǎ interactivitatea joacă un rol important în procesul de învăţare deoarece oferă interes şi plǎcere în 

procesul de ȋnvăţare. Educaţia online, virtuală, conferă deprinderi utile pentru copiii 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. Gradul sporit de 

aplicabilitate, dar şi forţa de impact generată de aceste tehnologii ar trebui să determine introducerea 

lor pe scară largă la nivelul învăţământului general de masă.  

Copiii devin din ce în ce mai interesaţi de lumea digitalǎ, deschisă virtual prin intermediul 

programelor online, programe care le asigurǎ o bogată informare şi o analiză pertinentă a realităţii cu 

care se confruntă zi de zi. 

Educaţia virtuală reprezintă un pas înainte în această eră de avânt informaţional deosebit și de 

aceea tebuie sǎ fie conectatǎ și la ȋnvǎțǎmȃntul clasic. 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.  

Se poate concluziona că nu există o relaţie de opozabilitate între sistemul de educaţie 

tradiţională şi cel de tip online. Cele două sisteme se completează reciproc, conferind o dinamică 

deosebită în sistemele de formare şi educaţie. 
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Etică și integritate în profesia de profesor 

Prof. Stanciu Ramona Ecaterina 

Școala Gimnazială ”N. Ciubotaru” Vulturești, jud Vaslui 

În mare,  codul  deontologic are cam aceleași norme în majoritatea țărilor europene, diferențele 

fiind doar unele de nuanţă, în funcţie de specificul cultural al fiecărei nații. Codul deontologic al 

cadrelor didactice din învățământul preuniversitar  are în vedere câteva mari axe, și anume: elevii, 

profesorii, relația elev – profesor, colegialitatea și responsabilitatea profesorilor, relatiile dintre 

cadrele didactice, părinți și comunitate.  

Ceea ce se urmărește prin educație este tocmai un transfer al personalității educatorului asupra 

copilului. Un profesor care își respectă principiile și valorile morale în tot ceea ce face, cu siguranță 

va transmite același lucru și elevilor săi, iar acesta este suportul pentru un  real transfer de cunoştinţe 

ori formarea de competenţe. 

Cadrele didactice din sistemul de învăţământ preuniversitar trebuie să îşi desfăşoare activitatea 

profesională dând dovadă de imparţialitate, independenţă, obiectivitate, responsabilitate morală, 

socială şi profesională, integritate morală şi profesională, confidenţialitate, onestitate şi corectitudine 

intelectuală, respect, toleranţă și autoexigenţă în exercitarea profesiei. 

Valorile morale care transpar din textul codului deontologic sunt următoarele: respectul 

responsabilitatea, onestitatea, corectitudinea și compasiunea. 

Profesorii au datoria principală de a transmite cunoştinţe elevilor, dar trebuie să aibă mereu ca 

obiectiv asigurarea sănătăţii fizice şi mentale a elevilor. Printre alte datorii ale profesorilor scrise în 

acest cod, se pot enumera: profesorii trebuie să prezinte elevilor informaţiile într-un mod totalmente 

nepărtinitor (educatorul învăţă elevii cum să gândească, nu ce să gândească) și să raporteze în mod 

onest progresele şi performanţele elevilor.  

Cadrele didactice trebuie să întreţină relaţii pur profesionale cu elevii, fiindu-le interzis să îi 

folosească în orice fel pe aceştia în atingerea scopurilor personale. Sunt interzise în mod explicit 

acceptarea de cadouri, bani sau foloase venite din partea elevilor ori a părinților acestora.  

De asemenea, profesorilor le este interzis să discrimineze în orice fel elevii în baza diferenţelor 

rasiale, de gen, de provenienţă socială, orientare religioasă, politică, sexuală ori să se angajeze în orice 

fel de activităţi sau comportamente care pot să degradeze sau să prejudicieze demnitatea de sine a 

elevilor.  

Profesorii au datoria de a ajuta elevii să devină membri cât mai buni ai societăţii, să se prezinte 

într-un mod cât mai onest cu putinţă și să se asigure că sunt la curent cu noile descoperiri din sfera 

lor profesională, astfel încât elevii să beneficieze în orice moment de cele mai bune condiţii pentru 

progresul lor.  

Profesorii sunt datori să cunoască specificul comunităţilor din care fac parte (chiar dacă nu sunt 

originari din respectiva comunitate), să respecte diversitatea şi particularităţile existente. În ceea ce 

priveşte relaţiile directe cu părinţii elevilor, este recomandat ca educatorii, indiferent de nivelul de 

educaţie în care activează, să se limiteze la a întreţine relaţii strict profesionale cu părinţii elevilor, 

însă acest lucru nu presupune lipsa unei comunicări adecvate cu părinţii sau păstrarea unei atitudini 

distante faţă de părinţi.  

Relaţiile profesionale corecte sunt baza funcţionării eficiente a instituţiei şcolare şi o formă de 

manifestare a responsabilităţii profesorilor. Acestea presupun respectarea confidenţialităţii în privinţa 

elevilor (profesorii sunt datori să nu divulge colegilor lor date personale sau cu caracter intim 
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referitoare la anumiţi elevi, indiferent de modul în care au intrat în posesia acestor informaţii), precum 

și “expulzarea” din corpul profesoral a persoanelor necalificate, imorale, neabilitate sau cu lacune 

majore.  

În schimb, orice profesor este dator să contribuie în măsura posibilităţilor cu orice este posibil 

pentru a ajuta la perfecţionarea profesională a colegilor. 
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Stanciuc Steluta   

Gradinita cu p. p. nr. 12,        

Seminarul Teologic  Ortodox “ Ioan Cassian” 

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. 
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http://www.scritube.com, Marketing educational 
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Prof. Stancu Antoneta-Elena 

Scoala Gimnazială ,,Mihai Viteazul” Băbiciu, Judetul Olt 

Menirea firească a şcolii nu e să dea învăţătură, ci să deştepte cultivând destoinicirile 

intelectuale în inima copilului, trebuinţa de a învăţa toată viața. (Ioan Slavici) 

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 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. 

Obiectivul general este acela de a promova creativitatea ca factor cheie în dezvoltarea 

competenţelor personale, antreprenoriale şi sociale prin învăţarea pe tot parcursul vieţii dar şi de a 

găsi strategii moderne folosite pentru asigurarea unei educaţii de calitate în învăţământ. 

Pentru elevi, şcoala viitorului trebuie să promoveze o educaţie de calitate şi să fie axată pe valori 

în care elevii să creadă, în care să se regăsească, îndeplinind două condiţii, fundamentale din punctul 

lor de vedere: şcoala viitorului trebuie să le placă şi să fie eficientă. 

Prioritatea învăţământului o constituie informatizarea, softul educaţional, reprezentat de 

programele informatice special dimensionate în perspectiva predării unor teme specifice, ceea ce 

reprezintă o necesitate evidentă . 

Utilizarea calculatorului în procesul instructiv-educativ facilitează realizarea scopurilor 

didactice şi idealurilor educaţionale. 

Calculatorul nu este utilizat pentru a înlocui activitatea de predare a cadrului didactic, ci pentru 

a veni tocmai în sprijinul predării, ajutându-l astfel să-şi îndeplinească mai bine funcţia sa didactică 

fundamentală. Programul de calculator poate deveni un suport important pentru o predare eficientă. 

Formarea capacităţii de a utiliza calculatorul ,de a folosi internetul este benefică elevilor,atât în 

activitatea şcolară cât şi în cea extraşcolară, în plan cognitiv cât şi psihic,prin relaţionarea cu lumea 

oferită de aceste instrumente de lucru ale mileniului al III-lea. 

În concluzie, pentru a susţine creativitatea, predarea declarativă, de tip clasic trebuie depăşită 

şi înlocuită cu metode care pun accent pe explorare, pe descoperire, pe încurajarea gândirii critice a 

elevului, pe participarea activă a acestuia la formarea şi dezvoltarea sa intelectuală. 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Cerghit, I.; Radu, I.T.; Popescu, E.; Vlăsceanu, L.,  „ Didactica”, manual pentru clasa a X-

a, şcoli normale, E.D.P., R.A., 1997; 

2. Kant, Im., Tratat de pedagogie. Iaşi, Editura Agora, 1992.
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

Prof. înv. preprimar Stancu Paula Liliana 

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.  

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.  

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 3, MARTIE, 2021

710



METODE DE BUNE PRACTICI     

IN EDUCATIA NON-FORMALA ONLINE 

PROF. LIANA OANA STANEAN     

ȘC. GIMNNAZIALA NR. 1 AGHIRES 

Datorită  capacității de a transmite valori și de a crea atitudini pozitive în mod eficient și durabil, 

are loc în învățământ o creștere a importanței și valorii formative a activităților de educație non formal 

si in mediul online.   

Educația non formală are ca scop îmbogățirea curriculei cu activități care nu intră în programa 

şcolară. Aceste activități noi contribuie la dezvoltarea personală și socială a elevilor şi la dezvoltarea 

sentimentului apartenenței la comunitatea locală, națională şi europeană. De asemenea, educația non 

formală vizează cunoaşterea altor culturi, învățarea altor limbi,  realizarea de schimburi interculturale 

şi dezvoltarea unei atitudini proactive la elevi 

O direcție valoroasă în activitățile de educație non formală  este aceea directă, în cadrul căreia 

în fața elevilor sunt aduși participanți din universul prezentat în cadrul activităților non formale și are 

loc o învățare (co) participativă din partea elevilor. Elevii au astfel posibilitatea cunoașterii în mod 

direct a subiectelor care fac obiectul învățării non formale, conferindu-le acestora credibilitate, 

substanțialitate și autenticitate. Aceste trăsături definitorii ale educației nonformale devin deziderate 

pentru profesorii  implicați în activitățile de învățare nonformală. 

Este o tendință mai nouă și nu  suntem suficient de experimentați pentru a realiza în mod adecvat 

aceste activitățiin online. Pentru a le realiza în modul cel mai eficient, profesorii au la dispoziție o 

gamă largă de posibilități de colaborare cu diverse instituții și organizații. Printre partenerii 

activităților de educație nonformală realizate se pot număra instituții publice locale, ONG-uri, 

persoane fizice și juridice din comunitate,totul in mediul online. 

Un caz particular de educație non formală directă și coparticipativă sunt lecțiile realizate cu 

ajutorul voluntarilor străini. 

Aceste lecții s-au axat, în primul rând, pe susținerea de activități prin metode  nonformale pe 

tema  educației interculturale. În cadrul acestor activități elevii au fost încurajați să învețe despre 

identitatea proprie, identitatea națională şi europeană. Aceste lecții servesc promovării principiilor 

toleranței, în context multicultural şi intercultural. Activitățile propuse şi susținute de voluntari  i-au 

ajutat pe elevi să-şi dezvolte atitudini nondiscriminatorii, să achiziţioneze şi să dezvolte cunostinţe, 

valori, atitudini şi abilităţi necesare pentru combaterea inechității. De asemenea, elevii învață despre 

alte țări ale Uniunii Europene, despre obiceiuri, tradiții, obiective turistice în celelealte țări ale UE. 

Călătoria educaţională s-a făcut cu ,,racheta”, care i-a dus pe elevi în diverse țări unde au invătat 

un cântec (colindă olandeză), un dans (vals-Austria), să construiască măşti (cele venețiene-Italia), sau 

alte obiecte caracteristice ţărilor vizitate. La început, fiecare clasă a avut o hartă a Europei, pe care au 

completat-o pe parcursul desfăşurării activităților. Voluntarii au fost aşteptați de către elevi cu drag 

și multă curiozitate la fiecare dintre cele 5 clase cu care au desfăşurat aceste activități o dată la 2 

săptămâni . 

Un al doilea tip de lecții au fost cele de limba germană care s-au realizat prin metode 

nonformale: joc, cântec, poezie, joc de rol etc.. Acest  program a fost menit dezvoltării abilităţilor de 

comunicare ale elevilor în limba germană şi s-au realizat la 4 clase, câte o oră pe săptămână,online. 
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Un al treilea tip de lecții au vizat dezvoltarea de abilităţi practice în rândul elevilor. S-au 

realizeazat lucrări specifice sezonului şi diferitelor sărbători (fulgi de nea, globuri de sticlă, 

lampioane). 

În această oră, elevii au avut ocazia să afle şi despre tradiții şi obiceiuri germane, multe din 

lucrări valorificând această temă. De program au beneficiat 4 clase o dată la 2 săptămâni. 

Pe lângă aceste activități voluntarii au pregătit  colinde pentru sărbătoarea Crăciunului, au 

participat la serbări, au organizat si participat la expoziții, vizionări de spectacole, excursii virtuale şi 

alte activități online. Având în vedere succesul de care s-au bucurat aceste activități în rândul elevilor 

şi părinților s-a decis continuarea parteneriatului. 

Metode de educatie nonformala 

Animatia socio – educativa – jocul si activitatea ludica 

… jocul si activitatile ludice sunt instrumentele de lucru in metoda animatiei socio-educative; 

ceea ce se poate spune despre aceasta metoda este faptul ca jocul este o activitate placuta, voluntara, 

cu reguli mai mult sau mai putin stricte, activitate in cadrul careia participantii se simt liberi, isi 

exploreaza si isi pun in valoare abilitatile cunoscute si mai putin cunoscute, propria fiinta … 

Activitati de educatie prin aventura 

… te vor face sa iti descoperi si sa iti dezvolti potentialul, sa traiesti prezentul si sa te pregatesti 

pentru viitor, sa accepti si sa rezolvi sarcini neobisuite individual si in echipa, sa iti largesti limitele 

personale, sa inveti ca poti face mult mai multe decat iti poti inchipui …sunt multe platforme care se 

pot folosi in acest scop. 

Invatarea prin Experienta 

… provocarea si aventura vin din utilizarea mediilor nefamiliare, cu scopul de a indemna 

participantii spre trairea unor experiente provocatoare mentale si emotionale, si utilizarea si 

gestionarea riscurilor potrivite in cadrul unor astfel de experiente; se va constata o ‘re actualizare‘ a 

sinelui cat si a compasiunii catre altii … 

Cultura jocului ca un nou tip de act cultural si social 

… jocul, însoţit de pasiune si constiinciozitate, de libertate si fantezie, ofera participantilor 

posibilitatea de a descoperi jocurile si joaca ca o modalitate armonioasa si o alternativa de dezvoltare 

personala, de invatare, dar si de distractie si totodata de relaxare… 

Teatrul educational 

… presupune dramatizarea unor evenimente actuale, realiste si reprezentative si se imbina cu 

alte metode active si formative: jocul de rol, tehnicile creative (brainstorming, brainwriting, sinectica, 

scamper, etc.), tehnici de comunicare; pot fi obtinute o serie de rezultate concrete, atat la nivelul 

participantilor, care isi dezvolta abilitatile creative, de comunicare, de colaborare, starea de buna-

dispozitie, de incredere in sine si în ceilalti, cat si la nivelul comunitatii, prin dezvoltarea modalitatilor 

culturale de organizare a timpului liber pentru tineri …mai greu de realizat in mediul online. 

Mentorat 

… este un proces, nu doar o metoda, care se desfasoara in mai multe etape: cunoasterea 

valorilor, intereselor, viselor celor 2 parti implicate – mentor / participant; din perspectiva aceastor 

etape ne putem rezolva problemele in mod constructiv, suntem capabili sa acceptam valoarea si 

importanta celorlalti si putem relationa asertiv cu acestia; in plus, putem avea succes in munca 

noastra, in relatiile cu ceilalti si ne putem indeplini obiectivele… 
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Life Coaching 

… reprezinta o sinteza a unor diferite principii, metode, teorii si tehnici de succes preluate din 

psihologie, management, dezvoltare personala si sport de performanta; scopul principal este 

implinirea fiecaruia dintre noi ca indivizi, pe multiple planuri (profesional, financiar, afectiv, spiritual 

etc.), prin definirea unor obiective concrete si gasirea cailor optime pentru atingerea lor … 

Strategia Walt Disney 

… procesul creativ prelucreaza informatii cat mai elaborate pentru a opta, in definitiv, pentru 

solutiile cele mai eficiente; in acest sens, aceasta strategie permite gasirea de solutii optime pe plan 

creativ, care sa ofere congruenta interna oricarui individ; a lucra sub aceasta strategie pentru a obtine 

rezultate eficiente implica distingerea clara si coordonarea celor trei sub-procese, abordari sau pozitii 

perceptuale ale individului: Visator, Realist si Critic … 

Grup Suport pentru Public speaking 

… participantii pot deveni speakeri mai buni, prin exersarea vorbitului in public; formatul are 

in mare o structura de tipul: un speach amplu, de 30 de minute, feedback, speech-uri scurte, feedback 

si joculete intercalate intre acestea; este important sa stii sa vorbesti in public, dar si sa stii sa asculti 

si sa acorzi feedback; se creeaza un mediu sigur in care poti gresi, poti experimenta si ai alti oameni 

alaturi care iti spun parerea lor …totul se poate desfasura online. 

Photo voice 

… sau fotografia participativa, poate dura de la cateva saptamani la cateva luni sau un an…. la 

nivelul celor care iau parte la aceasta metoda se poate observa ca devin mai constienti de problemele 

reale cu care se confrunta: discriminare, excluziune sociala, etc precum si cauzele si efectele lor; 

doresc sa continue aplicarea metodei si eventual suplimentarea cu alte metode care sa duca la 

rezolvarea unora dintre problemele care au fost identificate … 

Open space 

… presupune crearea de catre participanti a propriei lor conferinte; aceasta are o serie de reguli 

specifice, printre care una din cele mai importante este ca participantii pot fi albinute sau fluturasi – 

pot sta la o tema sau se pot plimba de la o tema la alta, atunci cand simt ca tema nu ii mai intereseaza; 

orice subiect poate fi propus iar subiectele vor fi prioritizate automat de catre participanti … 

Living library – Biblieoteca Vie 

… functioneaza ca o biblioteca obisnuita, cititorii vin si imprumuta carti pentru o perioada 

limitata de timp, dupa ce citesc cartile, le returneaza in biblioteca, si daca vor, pot sa mai imprumute 

o carte; insa: CARTILE sunt FIINTE UMANE care intra intr-un dialog personal cu cititorul; cartile

din biblioteca vie sunt oameni reprezentand grupuri care se confrunta sau se pot confrunta cu

prejudecati sau stereotipuri (de gen, varsta, educatie, meserie, etnie, rasa, religie etc) si care ar putea

fi victime ale discriminarii sau excluderii sociale, sau pot fi oameni cu povesti care ar da cititorului o

experienta unica de invatare…

S-au realizat activitati numeroase folosind aceste metode online pentru a avea o imagine a scolii

cat mai buna in comunitate si de ce nu si in mediul online. 

BIBLIOGRAFIE: 
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Școala online –un pas înainte 

STĂNESCU NICOLETA-ALINA       

Școala Gimnazială Nr. 1 Budeasa, Județul Argeș 

Societatea în schimbare, internetul și digitalizarea au determinat școlile să se adapteze și să 

găsească soluții pentru o mai bună colaborare cu părinții și elevii și pentru  a-și promova imaginea și 

oferta educațională. 

Tendința de a include tehnologia în cadrul orelor și chiar și adoptarea de strategii de învățare 

online exista și era în creștere chiar și înainte de pandemie. Dar Covid 19 ne-a pus în situația de a 

adopta cu toții școala exclusiv online, o schimbare pentru care nu eram pregătiți nici mental, nici 

tehnologic, nici practic. Fiecare a înțeles că educația este și trebuie să rămână  o prioritate în orice 

context și asta a dus la depășirea oricăror bariere fizice sau informaționale și la adoptarea oricărei 

soluții de comunicare profesor-elev, de la cel mai simple la cele mai complexe: aplicații de telefonie 

și mesagerie, videoconferințe sau platforme educaționale. 

Școala online a venit cu o serie de provocări pentru elevi, părinți, profesori, sistemul de 

învățământ și societate în general. Învățarea digitală pare o soluție firească într-o societate dezvoltată. 

Însă, această criză a scos la lumină diferențele mari în ceea ce privește accesul la tehnologie al elevilor 

din medii defavorizate, lipsa  dar și lipsa pregătirii personalului didactic, problemă rezolvată doar 

parțial în ultimul an. 

Chiar și având profesori instruiți și acces la tehnologie, se pune problema eficienței școlii 

online. Ca profesori, preferăm să vedem chipul copilului, expresia feței, să le fim alături, să îi 

sprijinim pe cei mai lenți, in special copiii mici au nevoie de sprijin. Pentru elevi, școala reprezintă 

mai mult decât învățare și lipsa fizică a colegilor, a socializării, a prietenilor a dus la creșterea 

anxietății și stresului. În plus, au apărut și problemele fizice: dureri de spate sau de cap, probleme cu 

ochii, cu atât mai mult cu cât petreceau deja o mare parte din timp în fața ecranelor. 

În ciuda problemelor cu care s-a confruntat, instituția de învățământ a trebuit să dovedească și 

a dovedit faptul că pregătește elevi care să facă față provocărilor, să se adapteze și să găsească soluții, 

că are cadre didactice dispuse să facă orice efort pentru de a aduce educația fiecărui elev. Cu siguranță, 

școala online a venit și cu o serie de avantaje pentru învățare. Acestea și efortul școlii au contribuit la 

îmbunătățirea imaginii școlii. 

În primul rând trebuie să privim partea practică: materialele pot fi integrate și folosite în lecție 

cu o mai mare ușurință, atât de către profesori, cât și de către elevi, iar elevii pot fi monitorizați mai 

ușor, atât de către profesori, cât și de către părinți. 

Comunicarea dintre școală și familie nu a fost niciodată mai bună. Este foarte ușor să se păstreze 

legătura, să se organizeze ședințe cu părinții, să se comunice informații de la nivelul guvernului, al 

instituției de învățământ sau al clasei și de la elev către școală. 

Apoi, fiecare elev poate merge în ritmul lui, poate relua și reasculta o lecție pe care nu a înțeles-

o. În același timp, elevul se poate concentra mai ușor decât într-o clasă obișnuită unde era adesea 

distras de colegii săi. 

Nu în ultimul rând, motivația pentru învățare poate crește, mai ales la elevii de vârstă mică, prin 

includerea jocurilor, filmulețelor și a altor activități amuzante cu ajutorul tehnologiei. 
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Totodată, școala online a putut să continue unele proiecte realizate la nivel local și realizarea 

de activități extrașcolare, care au sprijinit promovarea imaginii pozitive a unității școlare. 

Școala online este un drum în construcție, încă nefinalizat, pe care am pășit și am început să 

punem piatră cu piatră toți cei implicați: elevi și părinți, profesori, minister sau administrația locală.  

În ciuda reticenței sau chiar respingerii inițiale, trebuie să  admitem că școala online a fost și 

este un real ajutor în situații de criză, a fost soluția cea mai la îndemână, a putut să mențină legătura 

între copii și scoală,  a făcut ca învățarea să continue, ba mai mult,  că ne-am obișnuit cu învățarea 

online, că am integrat-o cel puțin parțial și este posibil să devină școala viitorului sau ”noul normal”. 
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Prof. inv. Prescolar Stănică Alexandra Florina   

G. P. N.  NR. 1 BALŞ 

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. 

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 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. 

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. 

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 

deinterferenţă 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.) 

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

http://www.scritube.com, Marketing educational 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII ONLINE 

PRIN ACTIVITĂȚI EDUCATIVE 

Profesor învățământ primar - STĂNICĂ CARMEN 

Școala Gimnazială Nr. 1 ”I. L. Caragiale”, Dâmbovița 

”Ce înseamnă ȘCOALA ONLINE? 

Într-o sală de clasă, elevii învață ascultându-și profesorii și vorbind cu colegii de clasă. De 

obicei, există o anumită locație și ora pentru aceste clase. Cu soluția de școală online elevii și 

studenții pot fi oriunde în lume și pot primi în același timp aceeași predare de înaltă calitate, similară 

cu cea personală. 

Învățarea online se desfășoară prin internet, prin soluții software specializate oferite de către 

marii producători de la Microsoft și Google”. 

ȘCOALA ONLINE nu poate înlocui nici pe departe şcoala „la şcoală”, dar face ca școala să 

funcționeaze în condițiile unei pandemii, care reprezintă un pericol uriaș pentru sănătatea tuturor 

elevilor, profesorilor, părinților. În aceste condiții, soluția salvatoare rămâne școala online, care-i ține 

pe elevi la distanță de virusul nemilos, dar aproape unii de alții și-i ajută pe aceștia să-și desfășoare 

activitățile educative atât de necesare dezvoltării intelectuale, fizice și personale. 

Prin combinarea celor două puteri, celor două forțe, învățarea online și învățarea clasică, cei 

care au de câștigat sunt ei, elevii, care pot parcurge disciplinele aferente clasei din care fac parte, în 

timp util, prin intermediul dispozitivelor – telefon, tabletă, laptop, calculator – și totul devine ușor 

deoarece elevii de azi reprezintă generația digitală, care învață bucurându-se de filmulețe și povești 

interactive, de jocuri logice sau experimente interesante din care află că lumea înconjurătoare poate 

fi dinamică, colorată, interactivă. Cele două forțe se completează reciproc și se susțin în demersul 

educativ al fiecărui copil dornic să descopere cât mai multe lucruri extraordinare, să evadeze din 

lumea lui personală într-o lume în care el trebuie să trăiască, să crească, să se dezvolte ca adult 

conștient de drumul său în viață. Deci, școala online continuă și completează învățarea clasică 

începută în sala de clasă, ajută la dezvoltarea și consolidarea deprinderilor de citire, scriere, de calcul 

matematic sub atenta îndrumare a doamnei învățătoare. 

Nu sunt uitate nici abilitățile de comunicare, de socializare, de dezvoltare personală, atât de 

necesare oricărui copil în parte, abilități care trebuie îmbunătățite și dezvoltate, abilități care cresc 

motivația pentru învățare a copiilor, antrenează atenția, memoria și flexibilitatea gândirii, dezvoltă 

inteligența socială și emoțională, îi ajută pe copii să repete ceea ce li s-a părut mai greu de reținut din 

ce a învățat la școală. 

E lucru știut: copiilor le place foarte mult joaca. Astfel, jocurile educative, antrenante și 

interactive de pe calculator, tabletă sau telefon, îi atrag în mod special, incitându-le mereu 

curiozitatea, energia, atenția, memoria și gândirea logică. În acest context, învățarea online este 

preferată de tot mai mulți elevi, datorită multiplelor sale beneficii: este plăcută, amuzantă, le dezvoltă 

autonomia, materia poate fi reluată de câte ori este nevoie, are o prezentare interactivă și, îndeosebi 

pentru copiii claselor primare, învățarea se realizează prin intermediul unor jocuri foarte distractive, 

care-i ajută să aprofundeze, prin joacă, noțiunile predate la clasă de doamna învățătoare.  Astfel, copiii 

descoperă un mod plăcut de a învăța datorită acestor platforme online de învățare, a CD-urile 
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educaționale – toate fiind create de specialiști în educație având în vedere dorințele, dar și necesitățile 

copiilor de a se dezvolta emoțional, intelectual, fizic. 

Chiar dacă pentru o perioadă de timp școala s-a mutat online, copiii și părinții trebuie să 

înțeleagă faptul că aceasta este noua normalitate, iar școala rămâne școală chiar și în aceste condiții. 

Bibliogafie: 

1. https://powersupport.ro/servicii-si-solutii/solutie-it-scoala-online/

2. https://www.scoalaintuitext.ro/blog/scoala-online/
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Activități on-line în vederea promovării imaginii școlii 

Prof. Stănilă Ana-Maria 

Liceul “Preda Buzescu”, Berbești, Vâlcea 

Indiferent de domeniul în care lucrăm prezența în mediul on-line, acest univers informațional 

nemărginit și în continuă dezvoltare, reprezintă una dintre cele mai importante strategii de promovare. 

Pentru o instituție publică așa cum este școala care angrenează pe lângă comunitatea școlară 

atât comunitatea locală cât și istituțiile publice, prezența în spațiul on-line este de o deosebită 

importanță.  

În primul rând trebuie să menționăm că prezența on-line a unei instituții de învățământ nu 

trebuie să se rezume numai la rețelele de socializare sau la un cont pe aceste rețele. Promovarea 

trebuie să se facă prin existența unei pagini web, a unui website care oferă credibilitate și care 

reprezintă un mod profesional de prezentare. Un website poate oferi informații complexe despre 

activitățile conexe și oferă informații exacte și coerente despre școală. Bineînțeles, pagina web poate 

fi promovată pe rețelele de socializare. 

Cel mai important aspect al promovării imaginii școlii în mediul on-line este că se poate câștiga 

cu ușurință încrederea comunității și se va păstra în permanență un contact cu aceasta pentru a oferi 

informațiile necesare: documente necesare petru diverse procedee de înscriere, completare, 

continuare a studiilor, oferta educațională, concursuri, premii, programe, activități și proiecte în care 

școala este implicată cu diverși parteneri interni sau internaționali.  

Un alt avantaj al existenței în on-line este că aceste informații se pot găsi cu ușurință de către 

oricine, din orice colț al lumii. Prin intermediul website-ului toți cei interesați sunt la curent cu cele 

mai noi informații despre școală. În on-line, imaginea unei astfel de instituții este veridică și 

impecabilă ceea ce duce la creșterea notorietății acesteia. 

În situația actuală impusă de padndemie când se impune distanțarea fizică, comunicarea cu toți 

cei implicați în procesul educativ este mult ușurată prin folosirea instrumentelor TIC. Vremurile în 

care informația putea fi transmisă numai prin pliante, panouri informative, bannere sunt apuse. În 

zilele noastre, promovarea se face mai ales în sistem on-line unde se pot obține cu ușurință feed-back-

uri deschise tuturor.  

Prin urmare, o școlă poate fi promovată cu succes în mediul on-line, ca orice altă instituție sau 

companie, un website fiind un instrument de comunicare indispensabil, un must have, o prioritate. De 

asemenea, existența în on-line printr-un website impune actualizarea permanentă a datelor pentru ca 

cei interesați să nu fie dezinformați și să fie la curent cu ultimile noutăți. Atunci se impune existența 

unui administator al paginii web care să posede cunoștințe în domeniu și să se adapteze noilor 

tendințe. 

În mediul on-line este loc pentru toată lumea însă cu cât mai repede, cu atât mai bine având în 

vedere faptul că acesta este cel mai rapid mod de difuzare a informației și cel mai importat instrument 

pentru a găsi parteneri cu care să se desfășoare activități și proiecte în interesul elevilor și al 
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comunității locale. O prezență on-line cât mai stabilă reprezintă un atu pentru orice instituție de 

învățământ mai ales în aceste vremuri când polulația școlară scade din ce în ce mai mult.  

Parteneriatul școală-familie-comunitate paote fi promovat cu succes în on-line și se poate 

dezvolta odată cu acesta. 

https://intelligence.sri.ro/responsabilizare-mediul-virtual/ 

SURSE: 

1. Exigențele societății și educația în dezvolatrea personalității umane, Editura Nova Didact,

Rm. Vâlcea, octombrie 2014; 

2. https://www.mxhost.ro/importanta-prezentei-online/.
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

PIP Stănimir Carmen-Alina,     

Şcoala Gimnazială Slobozia Mândra, Judeţul Teleorman 

În condițiile actualei crize de Corona Virus, necesitatea  promovării imaginii școlii este din ce 

în ce mai importantă. Un sondaj online realizat între 14-20 octombrie de Fundația Agenția de 

Dezvoltare Comunitară „Împreună” alături de Consiliul Național al Elevilor și Federația Națională a 

Asociațiilor de Părinți arată că pentru 51% dintre elevi prima lună de școală a fost mai degrabă 

haotică, ”încercând să țină pasul cu provocările implicate de diferitele scenarii în care s-au aflat, mai 

ales pentru că o parte din aceștia au și experimentat mai mult de un singur scenariu”. 

Aproximativ 30% dintre elevi consideră că, în prezent, modul în care se realizează școala este 

un compromis valid din perspectiva crizei medicale în care se află România.1 

În condițiile actuale se observă o creștere a responsabilității elevilor și părinților. Părinții 

observă și ei compromisul din educație în proporție de 49%, iar alți 33% consideră că procesul 

educațional este haotic, unul dintre părinți menționând „în ciuda efortului susținut al profesorilor și 

copiilor deopotriva, este totuși un compromis. Este un sistem ce se bazează foarte mult pe gradul de 

responsabilitate al copilului”.”Părinții constată faptul că învățământul a devenit din ce în ce mai mult 

responsabilitatea elevilor și a părinților, și mai puțin a reprezentaților școlii”  

În viziunea cadrelor didactice, colaborarea cu părinții din această perioadă (prima lună din anul 

școlar 2020-2021) este una bună (61%) și foarte bună (24%). Perspectiva elevilor asupra acestei 

colaborări este mai critică, astfel, 18% dintre elevii respondenți susțin că relația dintre cadrele 

didactice și părinții lor este proastă și foarte proastă, în timp ce alți 19% sunt de părere că nu există 

niciun fel de colaborare între aceștia.  

Percepția părinților asupra subiectului este mai moderată, 73% evaluează relația cu cadrele 

didactice ca fiind pozitivă, în timp ce 9% susțin că nu există o colaborare cu reprezentanții școlii.  

Soluția cel mai frecvent utilizată de cadrele didactice pentru problema participării la orele 

online este de a transmite materiale părinților (64%), urmată de varianta în care elevii care nu se pot 

conecta online participă mai mult în varianta față în față, atunci când acest lucru este posibil (scenariul 

hibrid de învățământ). Conform percepției elevilor (48%), profesorii mai degrabă nu au soluții pentru 

situațiile în care elevii nu au acces la educația online.  

Au crescut responsabilitățile părinților în actul educațional, aceștia fiind cei care trebuie să 

sprijine copii în desfășurarea activitățiloriar online, iar timpul petrecut de aceștia pentru activitățile 

educaționale ale copiilor a crescut, mai ales pentru părinţii copiilor din ciclul primar.  

În aceste condiții școala trebuie să țină cont de schimbările continue ale mediului extern și să 

fie pregătită să facă față unor cerințe tot mai complexe din partea societății contemporane, 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 școală își poate construi o imagine dar și mediul unde școala își desfășoară activitățile zilnice.

Școala trebuie să ofere ceea ce se dorește, să-și orienteze activitatea în funcție de așteptările

beneficiarilor serviciilor educaționale, mai precis a elevilor și părinților acestora.

1 https://www.hotnews.ro/stiri-educatie-24373276-scoala-romaneasca-pandemie-intre-compromis-haos-spun-elevii-

profesorii-elevii-despre-invatamantul-hibrid-online.htm 
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Școala trebuie să folosească feedbackul primit de la părinți și elevi și să se adapteze eficient la 

nevoile acestora.  

În perioada actuală consider că parteneriatul școală-familie este extrem de important. Subiecții 

pot fi întrebați direct dacă sunt sau nu satisfăcuți de serviciile educaționale oferite. Informațiile oferite 

de către aceștia 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. 

Școala trebuie să adapteze oferta educațională existentă pentru a o face cât mai atractivă pentru 

părinți și elevi. 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 educaţional.  

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 implicarea fiecărui 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. Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea tuturor 

reușitelor pe siteul școlii pentru a face accesibile rezultatele și produsele activităților. Cu ajutorul site-

ului şcolii, prin comunicarea cu elevii şi părinţii pe grupurile de WhatsApp, prin email, prin 

intermediul aplicaţiei Zoom, Messenger şi Facebook, prin activităţile desfăţurate pe platforma 

GSuite, putem ține la curent părinții cu tot ce se întâmplă în școală şi totodată va fi promovată 

imaginea şcolii.   

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 
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Profesor învățământ preșcolar Ștefan Florica 

Școala gimnazială nr. 1 – Grădinița nr. 2 - Roata de Jos 

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

adevărate revoluții, șocuri în structura sau funcționarea scolii, prin regândirea utilizării tehnologiei și 

implicit, reorganizarea activitatilor desfașurate în școli si trecute in 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 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. 

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. 

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. 

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 online o imagine pozitivă a acesteia, printr-o planificare riguroasă, 

folosind metodele şi tehnicile potrivite. 

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 atât în activitățile online cât 

și cele fizice. 
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Promovarea imaginii școlii se realizează prin publicarea tuturor reușitelor, internetul devenind 

cel mai utilizat mod de a face accesibile rezultatele și produsele activităților online. 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 școlii propusă pentru spațiul public și implicit pentru mediu online 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, creativitatea, nivelul 

de pregătire, daruirea și personalitatea profesorului.  

În concluzie, imaginea școlii poate fi promovată atât fizic cât și în mediu 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 motivarea elevilor pentru a prticipa în număr cât mai mare la 

activitățile online. 
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IMPORTANTA PROMOVARII IMAGINII PUBLICE 

A SISTEMULUI DE INVATAMANT 

Profesor Educator Stefan Gabriela 

G. P. N. Podgoria, județul Buzău 

Dezvoltarea unei societati echitabile, bazate pe cunoastere are la baza educatia, un puternic 

motor de schimbare sociala. Pentru ca acest lucru sa fie fiabil sunt necesare schimbari fundamentale 

care sa tina pasul cu evolutia societatii, cu provocarile si cu necesitatile pe care aceasta le intampina 

si sistemult educational sa fie primul care raspunde acestor nevoi intr-un mod adaptat. 

In mod paranormal, sistemul de invatamant, de cele mai multe ori, se comportan intr-un mod 

inert, raspuzand greu nevoilor actuale ale societatii, sau de cele mai multe ori aparent acestea sunt 

ignorate, iar in acest mod unul dintre sistemele de baza ale societaii ramane inert si inactiv. 

Exista o nevoie reala si acuta de adaptare a institutiilor de invatamant la schimbarile mediului, 

la nevoile societatii de astazi, conturandu-se astfel ideea de marketing educational care ar trebui sa 

configureze viziunea unei scoli adaptata secolului in care traim si sa formeze elevi pentru viitor intr-

un mod adaptat nevoilor sociale in conditii de eficienta maxima. Scoala trebuie sa se comporte 

precum motorul principal care trebuie sa produca si sa ofere solutii eficiente si adaptate nevoilor 

sociale, sa isi orienteze activitatea in functie de acestea. 

Implicarea societatii in acest demers reprezenta o stratefie de marketing, care este un demers 

stiintific ce presupune nu numai cunosterea de cerinte de consum, si si anticiparea acestora, adaptatrea 

in dinamica la nevoile elevilor si ale parintilor acestora in vederea conservarii unui parteneriat bine 

consolidat. Acest demers presupune un ansamblu de metode si tehnici care sa poata analiza cantitativ 

si calitativ fenomenul, astfel marketingul educational devine a functie a managementului educational. 

Promovarea imaginii publice a sistemului de invatamant devine astfel o functie ce presupune 

asimilarea la nivelul teoriei si actiunii educationale a conceptelor semnificative din domeniu, crearea 

de concepte noi, experimentarea unuor noi idei de investigarea a consumului si importantei culturale 

si a comportamentului social, elaborarea unor intrumente de previziune a pietei educationale, toate 

avand ca scop imbunatatirea relatiei sistem de invatamant-copil-parinte. 

Functiile pe care marketingul educational le indeplineste sunt: 

- investigarea pietei, a consumului de educatie si a mediului in continua schimbare;

- adaptarea politicilor de marketing educational si a mediului;

- adaptarea serviciilor educationale la interesele, preferintele, nevoile si asteptarile pe care o

societate dinamica le impune; 

- practicarea unul management eficient al resurselor umane care, impreuna cu resursele

materiale si informationale sa stimuleze efecte sinergice ale valorilor si serviciilor educationale si sa 

asigure realizarea unor obiective prestabile. 
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Cercetarea nevoilor reprezinta elementul cheie al studiilor consacrate cererii de educatie, 

sociologii considerand ca fara a examina nevoile beneficiarului, nu se pot evalua eficient efectele 

preferintelor si a consumului de educatie, implicit parteneriatul cu familia devine unul fragil; 

Un aspect important atunci cand vine vorma de marketing educational este evaluarea satisfactiei 

fata de serviciile educationale oferite. astfel, in parteneriatul scoala-elev-familie, poate fi evaluat 

direct si prin chestionare de satisfactie despre serviciile educationale oferite. 

Raportarea unor astefel de raspunsuri sunt de o deosebita importanta, astfel se pot ajusta 

strategiile de management care sa asigure o eficienta educationala maxima si care sa intruneasca 

asteptarile si premisele parteneriatului scoala-elev-copil, asigurand astfel un pilon social stabil. 

Cateva instrumente de marketing educational, demne de mentionat, si aplicate cu succes in alte 

programe de invatamand din afara tarii, sunt: birouri de admitere intr-un anume sistem de invatamant, 

consilieri educationali, programe de atragere de fonduri care uneori impluca inclusibv beneficiarii, si 

anume elevul si familia acestuia, fiind totodata si un instrument educational, asociatii ale 

absolventilor, consultanti in promovare si relatii cu publicul. 

O institutie cu un management orientat spre marketing se concentraza pe cunoasterea si 

satisfacerea nevoilor beneficiarilor sai. Aceste institutii recunosc ca serviciile si programele eficiente 

sunt mijloace de satisgacere a nevoilor societatii. 

Acest lucru nu inseamna ca institutia de invatamant isi va neglija misiune si competentele sale 

distincte, ci doar ca isi va cauta consumatori de educatie care sa fie interesati de oferta actuala, de o 

implicare intr-un parteneriat dinamic in care ambele parti au angajamente si beneficii si care apoi vor 

adapta aceasta oferta cu scopul de a o face cat mai atractiva asigurand asfel loialitatea partenerilor 

implicati si deci, eficienta maxima. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚII EDUCATIVE REALIZATE ÎN ONLINE 

PENTRU PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

Prof. înv. primar -  ȘTEFAN GEORGETA     

Scoala Gimnazială Nr. 3 Palanca / Stoenești - Giurgiu 

Utilizarea tehnologiei în procesul de învățare poate aduce numeroase beneficii. 

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. 

Cu ajutorul tehnologiei: 

• Profesorii pot înregistra cursuri și pot crea materiale educaționale atractive pentru elevi și

studenți 

•Elevii pot urmări cursuri online ținute de profesorii lor, pe care le pot revedea ca să

aprofundeze cunoștințele 

• Părinții se pot educa împreună cu copiii lor și îi pot ajuta mai bine la teme

• Prezențele, notele și catalogul pot fi în format digital, accesibil tuturor online

• Se pot înregistra ședințele cu părinții, ca și cei care nu au putut să participe să fie la curent cu

ce se întâmpllă în clasă 

•Tehnologia oferă o comunicare mai eficientă între elev și profesor sau între profesor și părinte

Avantajele pe care tehnologia le oferă țin de eficiență, automatizare a proceselor,economisire 

de timp și resurse.  

Anul 2020 a fost un an care ne-a învățat enorm de multe lucruri despre adaptare și capacitatea 

noastră extraordinară de a ne reinventa. 

Rezultatele mele în predarea online depind de investiția mea de timp și mai ales de starea pe 

care o am atunci când încerc să pun în practică ceva nou.  

Înainte de toate trebuie să am încredere în mine. Primul pas a fost când am recunoscut că 

predarea online este o provocare și am conștientizat-o. 

Am început să lucrez pe ZOOM, am participat la diverse cursuri de perfecționare despre scoala 

online, reusind să transmit elevilor informatia si mai ales să le captez atenția în timpul orelor.Acest 

lucru a fost posibil mai ales prin implicarea părinților, care au asigurat tehnologia de care copiii aveau 

nevoie,au participat la sedințele cu părinții, beneficiind de comunicarea eficientă. 

Cu ajutorul tehnologiei am avut acces mai ușor la informații. Astfel, am organizat Serbarea de 

Crăciun. Copiii, pregătindu-și acasă decorul adecvat, recitând și cântând,au pășit în lumea de basm a 

lui Moș Crăciun.  
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A urmat celebrarea marelui nostru poet Mihai Eminescu. 

Mica Unire a fost sărbătorită prin poezii,cântece, prezentări PPT, desene. 

,,Secretul de a realiza un lucru important este,înainte de toate, să ai dorința profundă de a-l 

realiza, apoi, să ai credința și încrederea că poți să il realizezi, să ai viziunea clară și precisă și să o 

urmărești pas cu pas, până la final, fără să dezarmezi și fără să disperi.” Eileen Caddy 
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Promovarea imaginii grădiniței-o prioritate în vremuri de pandemie 

Prof. înv. preșcolar: Ștefan Mihaela Corina 

În condițiile unui sistem concurențial în continuă dezvoltare, generat de scăderea natalității, este 

absolut necesară accentuarea eforturilor de promovare a imaginii grădiniţei, printr-un proces de 

deschidere către comunitate și de stabilire a unor relații directe cu viitorii potențiali beneficiari/părinți, 

în special. 

Promovarea imaginii unităţii noastre şcolare reprezintă o prioritate pentru o bună colaborare 

între cei trei parteneri educaţionali: grădiniță-preșcolari-părinţi. Educația este obligatorie, însă 

beneficiarii au libertatea de a alege unitatea de învățământ, pe care o vor frecventa copiii lor încă de 

la grupa mica. În zilele noastre, informarea nu este de ajuns, iar 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. Instituției de învățământ preșcolar 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. Poate că este mult spus, dar o grădiniță trebuie 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. 

Este știut faptul că părinții pot fi considerați drept primii educatori ai copilului lor, iar 

parteneriatul autentic dintre instituția de îngrijire și educație și părinți, este o garanție a dezvoltării 

copilului. 

În tot acest timp, în care grădinițele au fost închise din cauza pandemiei de COVID-19, părinții 

au fost cei care au stat acasă cu copiii. Aceștia s-au preocupat nu doar de supravegherea celor mici, 

ci și de impactul pe care această perioadă l-a avut sub raportul dezvoltării lor emoționale, sociale și 

cognitive. 

În acest context, în calitate de educatoare la o grupă mare de preșcolari, am încurajat 

consolidarea relației cu părinții. Cu ajutorul resurselor, cele mai multe dintre ele în variantă online, 

am realizat un plan de lucru, pentru a continua învățarea în spațiul de acasă. Educatoarea este cea care 

cunoaște copilul, particularitățile lui de vârstă, dar și individuale și are sarcina de a adapta activitățile 

de învățare la noul context. 

În continuarea învățarii acasă, am știut încă de la început că rolul adultului din familie este 

esențial. Copilul are nevoie de acompaniere și de aceea este important ca părinții, familia, să se 

implice activ în susținerea lui. Astfel, le-am prezentat, săptămânal, părinților temele pe care urma să 

le realizăm, penttru a-și procura din timp materialele necesare. Tot timpul, am ținut legătura cu aceștia 

pe grupul clasei și le-am oferit sfaturile necesare pentru continuarea activităților de învățare cu cei 

mici. Nici un moment nu am pus presiune pe părinți, aceștia realizând activitățile cu copiii lor, în 

funcție de timpul pe care l-au avut la dispoziție.  

Rezultatele bunei colaborări cu părinții, din această perioadă de învățat acasă, nu au întârziat să 

apară. La finalul fiecărei zile, am primit zeci de fotografii și clipuri video cu copiii, care au lucrat și 

produsele muncii lor. Cei care nu au reușit să parcurgă activitățile în cursul săptămânii, au trimis 

feedback în zilele libere. Acest lucru m-a bucurat enorm, iar pentru a promova munca copiilor mei, 

dar și imaginea grădiniței în vremuri de pandemie, am trimis fotografii cu lucrările copiilor la diverse 
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concursuri județene și naționale. Mai mult, unele activități, le-am trimis sub forma unor clipuri video 

școlilor, cu care anul acesta desfășurăm un parteneriat educațional.  

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 imaginii grădiniței, în anul şcolar

curent, a fost următoarea: realizarea unui site web al instituției. Acesta este absolut necesar pentru 

transmiterea în spaţiul virtual a informaţiilor şi fotografiilor, privind baza materială şi programele de 

dezvoltare, oferta educaţională, activităţile derulate, rezultatele preșcolarilor, proiecte educaționale 

derulate, dar și pentru promovarea modelelor de bune-practici. Astfel, în condițiile în care, în prezent, 

accesul părinților este interzis în interiorul unităților de învățământ, cu doar un click, ei pot afla 

informații despre grădinița noastră, dar mai ales despre activitățile pe care le desfășurăm cu copiii. 

Promovarea imaginii grădiniței trebuie să țină seama  de calitatea actului educațional, de 

investițiile făcute pentru 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 grădiniței implică o activitate umană sau un sistem de activități orientate spre satisfacerea 

cerințelor beneficiarilor actuali și potențiali. 
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Promovarea imaginii scolii prin proiecte eTwinning 

Prof. Stela Adam    

Liceul “Ştefan D. Luchian” Ştefăneşti 

Având în vedere faptul că activităţile extraşcolare obişnuite, faţă în faţă, nu sunt recomandate 

în această perioadă, proiectele de activităţi online sunt la ordinea zilei. Activităţile extracurriculare şi 

extraşcolare pun instituţia şcolară în situaţia de a colabora cu alte instituţii din localitate, regiune sau 

ţară dar şi la nivel internaţional. Printre cele mai accesibile activităţi de colaborare internaţională 

avem proiectele eTwinning.  

În present, liceul nostru este implicat într-un număr de 8 proiecte eTwinning la nivel preşcolar, 

gimnazial şi liceal pe diferite teme, de la teme linvistice la teme cultural-artistice.  

GLOBAL BUS TOUR este singurul proiect la nivel liceal, pe tema cultural-artistică, cu 

participanţi din ţări de pe trei contintente, Europa, Asia şi Africa (Romania, Turcia-ţara 

coordonatoare, Albania, Austria, Belgia, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Cehia, Finlanda, 

Franţa, Georgia, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Iordania, Letonia, Liban, Lituania, Malta, 

Olanda, Macedonia de Nord, Norvegia, Polonia, Portugalia, Republica Moldova. Slovacia, Slovenia, 

Spania, Suedia, Tunisia, Ucraina).  

Deoarece toate aceste ţări implicate deţin bogate moşteniri culturale, principalele obiective ale 

proeictului sunt de a împărţăşi aceste bogăţii prin proiente comune în care elevii implicaţi fac schimb 

de informaţii pe diferite teme în fiecare lună . Temele principale  sunt, în ordinea desfăşurării 

activităţilor, Bucate şi băuturi tradiţionale, Sporturi şi jocuri tradiţionale, Arte, Îmbrăcăminte 

tradiţională, Dansuri şi muzică tradiţionale.  

In afară de lucrul la prezentări, elevii din ţările participante se întâlnesc în mod regulat – o dată 

sau de două ori pe lună, în timpul unor întâlniri interactive pe platforma Zoom, pentru a face 

cunoştinţă, a discuta despre lucruri ce îi pasionează, a face schimb de impresii despre tema lunii şi a 

juca pe Kahoot un joc de cunoştinţe generale despre ţările participante.  

Limba de comunicare este Engleza, ceea ce reprezintă o oportunitate pentru elevii participanţi 

de a-şi îmbunătăţi abilităţile de comunicare într-o limbă de circulaţie internaţională. De asemenea, 

elevii participă la activităţile proiectului împreună cu elevi din ţările participante în grupuri mixte 

(căte un elev din fiecare ţară) şi vor lucra la crearea unor prezentări comune, de exemplu, legemde si 

mituri din tările participante, curiozităţi despre fiecare tara, mini ghiduri turistice cu obiective 

faimoase sau mai putin faimoase.  

Lucrând împreună, elevii români vor construi relaţii noi de prietenii cu elevii din tările 

partenere, vor învăţa lucruri interesante despre diferite culturi ale lumii, vor deveni cetăţeni 

multiculturali ai lumii.  
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DE CE TREBUIE SĂ PROMOVĂM     

IMAGINEA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

Prof. Paula Ștergărel, 

Grădinița cu p. p. nr. 48 Brăila 

Promovând imaginea unității de învățământ, vom atrage copiii și părinții la școala noastră, își 

vor păstra loialitatea și sprijinul. 

Nu este un secret, înscrierea elevilor este esențială pentru existența unei școli. Fără elevi, școala 

pur și simplu nu ar putea funcționa și cu cât numărul de elevi este mai mare, cu atât cresc șansele 

școlii de a avea un impact pozitiv în comunitate. 

Este evident că școlile care își gestionează bine imaginea școlii și care au îmbrățișat mijloace 

actuale precum site-uri web și rețele de socializare, reclame, poștă directă și panouri publicitare, au 

de câștigat și atrag comunitatea. Așadar, în timp ce imaginea nu este totul ... cu siguranță merită să 

nu o ignorăm, înscrierile elevilor fiind vitale pentru existența unității de învățământ. 

Există o legătură dovedită între imaginea unei școli și realizările elevilor săi. O imagine pozitivă 

ne permite să atragem și să păstrăm personal de înaltă calitate, care poate îmbunătăți succesul școlar 

și ne poate consolida imaginea. Susținătorii și membrii comunității ezită să fie asociați cu școlile cu 

un profil public slab. Cu atât de multă concurență și alte alternative viabile - imaginea slabă va alunga 

perspectivele și va deschide porțile unei alte școli din comunitate. Promovarea imaginii școlii noastre 

poate duce la concentrarea performanței în comunitatea școlară și poate servi ca un instrument 

puternic pentru îmbunătățirea școlii în general. 

Odată ce înțelegem importanța promovării școlii și a gestionării imaginii acesteia, trebuie să 

păstrăm o imagine pozitivă având: 

- o viziune comună a unui viitor preferat pentru școală;

- o declarație de misiune a școlii;

- o evaluare clară a imaginii și poziției actuale a școlii în comunitate;

- un plan de acțiune care include activități de promovare;

- un plan continuu de monitorizare, evaluare, reflecție și îmbunătățire.

Pentru a ne promova școala trebuie să: 

- ne asigurăm că imaginea pe care școala vrea să o proiecteze este evidentă de la poarta unității

prin buletinul informativ și site-ul web până la terenurile de joc, avizierele și parcările etc.; 

- creăm o nouă identitate școlară: siglă, marca vizuală etc.;

- luăm în considerare rolul vital al biroului administrativ al unității în crearea unei imagini

eficiente de relații publice prin fiecare interacțiune; 

- folosim orice contact cu comunitatea în avantajul școlii;

- stabilim platformele care ne vor promova cel mai bine (site-uri web, rețele sociale, publicitate,

pliante promoționale, poștă directă, bannere și afișaje mari sau panouri publicitare); 

- stabilim cine va fi responsabil pentru gestionarea imaginii unității. Fie că este vorba de o

persoană, un grup sau un comitet, este important să-i numim și să le oferim resursele necesare pentru 

a îndeplini aceste funcții. 
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Importanța activităților de citire – scriere la clasa I 

Profesor pt. înv. primar Ştirbu Ana – Maria 

Școala Gimnazială Nr. 33, Galați 

Pentru școlarul mic, cartea de citire reprezintă universul în care descoperă tainele scrisului, 

frumusețea cuvântului, a crâmpeiului de natură, dragostea față de patrie, respectul muncii și 

strălucirea sensibilității omenești. 

A învăța încă de la început elevii să citească și să se folosească de limba română scrisă și citită 

în mod conștient și corect reprezintă un act de patriotism din partea dascălilor care sunt angajați într-

o misiune socială de maximă importanță. 

A-i învăța pe elevi să citească și să scrie înseamnă a-i înarma cu cele mai importante instrumente

ale activității intelectuale, înseamnă a-i învăța cum să învețe, știut fiind faptul că textul scris, cartea, 

a fost și va rămâne unul din cele mai importante mijloace de autoinstruire, de formare a omului 

modem, capabil să se adapteze cerințelor sporite pe care le ridică societatea.  

Citit-scrisul constituie baza însușirii tuturor materiilor de învățământ. Formarea deprinderilor 

de citire și scriere este o cerință de bază a muncii instructiv-educative în clasa I. Prin aceasta se 

deschid orizonturi largi spre însușirea științei și culturii.  

Clasa I constituie baza fundamentului pe care se vor sprijini celelalte cunoștințe. Această clasă 

este importantă pentru întreaga formare a elevului deoarece acum se formează primele deprinderi de 

citire și scriere, instrumente intelectuale de care omul se folosește tot timpul vieții. 

A trecut primul semestru, atipic pentru noi toți, chiar și pentru şcolarii clasei I de la Școala 

Gimnazială Nr. 33, Galați. Cu mari emoții, aceștia s-au îmbarcat pe vaporul clasei întâi şi au înlocuit 

jucăriile cu Abecedarul şi Matematica, pornind în marea călătorie a cunoaşterii!  

Chiar și în mediul ONLINE școala a continuat cu mari eforturi din partea tuturor participanților 

la actul învățării - elevi, cadre didactice și părinți. Elevii și-au însușit primele deprinderi de scriere, 

fiind antrenați prin intermediul a diverse platforme, soft-uri, jocuri educaționale pentru a înțelege și 

a realiza literele de mână, apoi cuvinte, propoziții cu acestea. 

A fost o perioadă de muncă în care micii boboci au descifrat tainele scrisului, ale cititului şi ale 

socotitului... Abecedarul le-a descoperit toate tainele. Numerele îi însoțesc pretutindeni acum, iar 

Matematica a devenit ”amica” lor cea mai de preț. 

Cu emoţiile strânse în buzunare, au participat la diverse activități în colaborare cu biblioteca 

județeană, realizând o frumoasă incursiune în lumea literelor și a numerelor. 

Senini, cu ochii sclipitori și zâmbetul mereu pe buze, prichindeii de clasa I au știut cum să 

cucerească auditoriul. Povestea spusă de ei a fost plină de umor, copiii strecurând pe alocuri, 

“recomandările” zilnice ale doamnei învățătoare, ale ”criticilor de acasă”, ale mamei, ale tatălui sau 

ale bunicii legate de pregătirea lor zilnică pentru școală.  

Concluzia la care unii au ajuns a fost: ”Uff, e greu să fii școlar!”... mai ales când totul se 

desfășoară în fața calculatorului, tabletei sau a telefonului. 
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Echilibru între inovație și convenționalitate – Învățarea online 

prof. ing Ion Știrbu     

Școala Profesională ”George Coșbuc” Medieșu Aurit – Satu Mare 

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. 

Odată cu apariția telefoanelor mobile, internetului, playerelor, DVD-urilor și multe altele, ce ar 

trebui folosit în clasă și ce trebuie lăsat la ușa școlii? Aceasta este o întrebare la care mulți profesori 

și părinți se gândesc în aceste zile. Nu există un răspuns ușor. Există avantaje și dezavantaje clare ale 

utilizării noilor media în clasă. Acum dezbaterea este mai presantă ca niciodată, deoarece 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 

de azi învață cum să folosească noile media mai rapid și mai bine decât părinții lor. 

Ca profesor pentru învățământul gimnazial, am început să încorporez platformele digitale în 

demersul didactic și am constatat că folosirea rețelelor de socializare 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. Unul 

dintre principalele avantaje ale accesării paginilor de pe web este că majoritatea au hiperlinkuri ce ne 

conduc către o altă pagină și ne deschid o cantitate vastă de informații. 

Avantaje 

• 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
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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. 

Dezvantaje 

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. 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. 

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. 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. Elevii nu au acces egal la resurse. 

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 prezintă viitorul! 
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Promovarea imaginii școlii prin proiectele școlare 

Profesor drd. Stoian Ana-Maria Valentina   

Școala Gimnazială nr. 49. București 

Desfășurarea orelor online a reprezentat pentru elevi și pentru profesori o provocare în acest an 

școlar. 

Închiderea școlii în luna martie a devenit pentru toți elevii un prilej de regret că nu își pot întâlni 

colegii și profesorii. Interacțiunea fizică a fost înlocuită cu întâlnirea din spațiul online, iar sala de 

studiu virtuală a luat locul sălii de clasă. Folosirea predatului online are, deopotrivă, dezavantaje și 

avantaje. 

O lecție reușită în mediul online presupune din partea  profesorului disponibilitatea și 

creativitatea în  elaborarea activităților de învățare. Pentru elevi învățarea  online solicită 

responsabilitate, inițiativă și creativitate. 

Activitățiile extrașcolare au fost fie anulate, fie trecute într-un plan secundar, fapt ce a facut din 

promovarea imaginii școlii o idee idilică. Cu toate acestea, mediul on-line este divers și ofertant. Ideea 

de promovare a imaginii școlii a suferit și ea schimbări.  

Responsabilii Comisiilor de Programme și Proiecte au trebuit să caute și să gasească resursele 

necesare activităților de promovare pe retelele acreditate de Inspectoratele Școlare sau de Ministerul 

Învătământului. 

În anul școlar 2019-2020, Școala Gimnazială nr. 49 din București a coordonat proiectul  Nos 

voeux européens. Partenerii au fost  scoli  din Italia, Romania, Franța, Spania și Germania. 

Comunicarea s-a facut în limba franceză. Beneficiarii au fost profsorii școlilor partenere și elevii 

acestora cu vârste cuprinse între 10 și 14 ani. 

Crăciunul a reprezentat  o oportunitate de a colabora și de a stabili o relație prietenoasă cu elevii 

din alte țări ale Uniunii Europene. A fost o buna ocazie de a  comunica prin felicitările pe care elevii 

le-au realizat avand ocazia de a face schimb de adrese de mail si de a deschide drumul catre  alte 

colaborari. 

Obiectivele urmărite au fost: să îmbogățim cunoștințele și să dezvoltăm competențe lingvistice 

străine (FLE), să evidențiem importanța învățării limbilor străine, să construim prietenii cu alți elevi 

și să încurajăm cursanții să se cunoască reciproc, să sărbătorim Crăciunul (fiecare în țara sa, dar 

împreună) 

Procedura de lucru: am colaborat prin email și prin espace eTwinning, în noiembrie am anunțat 

tema proiectului și școlile participante la proiect, în noiembrie/decembrie s-au realizat felicitările, în 

decembrie s-au trimis felicitările prin poștă 

Felicitările primite au fost folosite pentru a decora laboratoarele de limbi străine și pentru a crea 

brazii de Crăciun europeni. Dovadă a acestor activități sunt pozele postate în sectiunea Materials din 

Twin Space a proiectului. 

Impactul proiectului asupra elevilor mei a fost unul pozitiv. Interesul și determinarea lor au fost 

sporite de caracterul tansnațional al proiectului. Elevii și-au manifestat dorința de a continua 

colaborarea cu elevii din țările partenere, dar și de a participa pe viitor la alte proiecte de acest tip. 
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Importanța activităților educative în învățământul online 

Prof. Stoian Liana 

Liceul Teoretic Mihai Eminescu Călărași 

Motto: Când un copil râde, lumea întreagă râde și ea. Janus Korczak 

Declanșarea pandemiei de Covid-19 a determinat reinventarea și regândirea sistemului de 

învățământ. O nouă realitate, cea a distanțării sociale guvernează realitățile interumane, iar sistemul 

educațional este pus în facța unei noi provocări, cea digitală. Școala online a apărut neașteptat, ca o 

mare necesitate și ne-a provocat sa fim deschiși către noile tehnologii la un alt nivel, mai înalt decât 

eram pregătiți emoțional, tehnologic și economic. 

Ca profesor mi-am pus întrebări precum: ,,Cum voi face?” ,,Ce platformă să aleg?”, ,,Cum să-

mi structurez conținuturile?”, ș.a.m.d. Predarea sincronă și asincronă a fost un subiect de mare 

interes. Personal am ales opțiunea de predare sincronă, deoarece această abordare permite 

interactiunea live, se pot oferi explicațiile necesare fiecărui elev în parte, feedback-ul de care are 

nevoie în timp real, pot iniția discuții, dezbateri ce au rolul de a menține motivația și interesul 

elevilor. 

Astfel, copiii au participat cu interes la dialoguri, formulând mesje orale în diferite contexte 

de comunicare, au realizat activitati independente, au completat jocuri digitale utilizând diverse  

aplicații. În cadrul activitătii online, elevii au avut reacții pozitive, și-au prezentat părerile personale, 

argumentând, au manifestat curiozitate, inițiativă și creativitate. De asemenea, 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.  

Activitatea educativă online s-a desfășurat sub o multitudine de forme precum marcarea unor  

evenimentele importante din viața copiilor, a familiei, a scolii ,a comunității.1 Decembrie, Paştele-

sărbătoarea luminii sunt exemple de activități în care am vizionat  prezentări în format electronic, 

am organizat  ateliere de creaţie, am realizat felicitări, am promovat tradiţiile şi obiceiurile . Uite, 

vine Moș Crăciun! a fost o altă activitate organizată în perioada sărbătorilor de iarnă în  care am 

organizat o întâlnire online cu Moș Crăciun, am realizat felicitări și  podoabe pentru brad și am 

prezentat un program artistic.  

Ziua Mondială a  Educatiei a fost marcată și ea în contextul crizei generate de pandemia de 

coronavirus.Tema propusă de Casa Corpului Didactic Călărași pentru marcarea acestei zile s-a 

intitulat Școala Online, între provocări și schimbarea mentalităților și s-a concretizat în realizarea 

unei brosuri în format pdf care va fi postată pe site-ul CCD Călărași, iar lucrările vor fi jurizate și 

premiate de către echipa CCD Călărași.Am coordonat elevii care au dorit să participe la această 

activitate să realizeze desene si colaje .Alte activități educative realizate online  au fost  Mihai 

Eminescu, Luceafărul poeziei românești, participarea la Proiectul Național ABC-ul Emoțiilor și 

Proiectul national Cum să creștem sănătoși,realizate în colaborare cu Agenția Națională Antidrog, 

modulul atelier educație financiară Scoala de bani pe roți online. 

Am implicat copiii să participe la Campania 19 zile de prevenire a abuzurilor și violenței, în 

cadrul parteneriatului educaţional Lăsați copiii să vină la mine, încheiat cu Biserica Sfinții 

Apostoli Petru și Pavel și în Proiectul umanitar de voluntariat Din suflet pentru suflet având 

partener Crucea Roşie Călăraşi. 

Am avut în vedere educația pentru sănătate și promovarea unui stil de viață sănătos, educația 

ecologică şi protecţia mediului, prin organizarea unor vizite virtuale, selectarea corectă a deșeurilor, 

formarea şi dezvoltarea unor trăsături de caracter precum spiritul de prietenie, respectul faţă de 

semeni, de natură și de tot ce-i ȋnconjoară. 
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Am făcut apel la cărți pentru a trezi interesul pentru lectură și informație, pentru frumusețea 

limbii române. Elevii sunt stimulati să-si expună preferințele și sentimentele pe care le-au stârnit 

cărțile citite în cadrul Clubului de lectură și să realizeze benzi de desene ale scenelor preferate. 

Am propus activități în care am valorificat texte cu tâlc și învățături ale moralei creștine 

precum: bunătatea, corectitudinea, ajutorarea și respectul. 

Am utilizat 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. Am elaborat și am oferit copiilor și părinților materiale documentare simple, prezentări 

sau filme accesibile vârstei copiilor, cu conținut științific pe diverse teme. 

De asemenea, am avut în vedere menținerea unei strânse colaborări cu părinții prin  

organizarea unor sedințe online cu părinții, consultații pedagogice  și implicarea acestora  în 

activitățile școlii pentru promovarea unei imagini credibile, dinamice și coerente a instituției noastre 

. 
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De ce este important să promovăm imaginea unităţilor şcolare în comunitate 

Scoala Gimnazială Pleșoi, Grădinița cu P. N. Milovan        

Prof. înv. preșcolar: STOIAN SIMONA 

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 
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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; 

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 practice 

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.  
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Planuri pentru viitor 

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, atît fizice cât şi psihologige.  

Bibliografie: 

“Împreună pentru copii: grădiniţa şi comunitatea”- Proiectul pentru Reforma Educaţiei 

Timpurii (P.R.E.T.)  
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PROMOVAREA IMAGINII GRĂDINIȚEI ÎN COMUNITATE 

Prof. Înv. Preșc. Stoica Greta     

Școala Gimnazială Nr. 1 Negoiești, Jud. Bacău 

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. 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”. 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 deinterferenţă 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. 

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.
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• Calendarul activităţilor de relaţii publice, care cuprinde activităţi din sfera: interviurilor,

comunicatelor de presă, relaţiei cu mass-media, evenimentelor organizate; 

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 

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 care didactice, internet, pliantul 

de prezentare, afişe, mape de prezentare, ziarul (revista) grădiniţei, cărţi de vizită şi ecusoane. 

Pentru a beneficia de o imagine căt 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. 

STRATEGII DE PROMOVARE 

1. 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. 

2. 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 în proiecte educaționale, cercuri pedagogice, comisii 

metodice și pe paginile de socializare ale școlii și clasei;  

INSTRUMENTE DE PROMOVARE: 

- oferta de promovare;

- sit-ul unităţii şi actualizarea la zi a acestuia;

- promovarea în mass media locală;

- promovarea ofertei pe pagina de facebook a școlii și a clasei;

- prezentarea ofertei educaţionale şi a materialelor promoţionale în şedinţele cu părinţii;

- amenajarea de expoziţii cu lucrările copiilor la unitate , parteneri;

- foto expoziţii cu activităţile desfăşurate la clasa şi nu numai.

  Dintre activitațile desfășurate în gradinița noastră amintesc doar câteva: 

- Sărbătorirea zilei de naștere ale copiilor;

- 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

Acst tip de activități îi antrenează pe copii, îi apropie de grădiniță, îi determină să o îndrăgească 

și mai mult. 
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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. 

Bibliografie: 

1. Cerchez, N; Mateescu, E.; ,,Elemente de management scolar’’, Editura Spiru Haret, Iasi;

1994. 

2. “Împreună pentru copii: grădiniţa şi comunitatea”- Proiectul pentru Reforma Educaţiei

Timpurii (P.R.E.T.) 
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Importanța activităților educative defășurate în mediul online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Prof. Stoican George Bogdan   

Școala Gimnazială Vînju-Mare 

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 

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. 
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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. 

Bibliografie: 

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. 3, MARTIE, 2021

747

http://www.scritube.com/


Promovarea imaginii școlii 

Prof. STOICAN NARCISA 

Scoala Gimnazială 308, Bucureşti 

În perioada pandemiei, 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 elevilor 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,o cerinta dar si o necesitate de care au beneficiat toti copiii prin care o școala 

își poate construi o imagine. 

Îndreptarea  spre nou , spre calculator ,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. Elevii, ca beneficiari, atât direcți, cât și 

indirecți (elevii, părinții, angajatorii) sunt cei ce intră în contact cu mediul școlar,cu cerinţele in 

domeniul informatizari, comunitatea fiind astfel influențată de școala. 

Promovarea imaginii şcolii gimnaziale 308 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. 

Cu toate ca aceasta perioada a fost mai dificilă totuşi activitățile extrașcolare sprijină 

promovarea imaginii instituției școlare. Activitățile de acest gen s-au desfăşuraton-line,  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, scoala noastră promovează astfel de activități beneficiind de imaginea pozitiva 

binemeritată, la nivel local. 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. 
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Promovarea imaginii pozitive a şcolii noastre 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 unitate noastră şcolară, 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. 

Şi nu in ultimul rând, imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce așteaptă 

și au nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea învățării, reducerea 

violenței, promovarea unui comportament moral pozitiv și participarea la activități extrașcolare. 

Școala noastră, în ochii comunității, este rezultatul unei munci constant infaptuite, iar 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-avantaje și dezavantaje 

Prof. înv. primar Stoichescu Irina 

Colegiul Tehnic Mǎtǎsari 

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. 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.  

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. Astăzi, putem vorbi despre o învățare combinată care îmbină 

oportunitățile de învățare față în față cu oportunitățile de învățare online. 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 cursanţilor şi pentru a le permite fiecărui cursant să studieze în ritmul propriu. 

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. 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. 

Învățământul online deschide posibilitatea unei pregătiri structurate, coordonate și corect 

etapizate care 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. 

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. 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. 

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. 
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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.  

Avantaje ale învǎţǎrii online: 

✓ desfășurarea activităților în condiții de siguranță;

✓ exersarea competențelor digitale, atractivitate și interactivitate, învățare diferențiată,

✓ flexibilitatea învățării în mediul online.

 Dezavantajele ale învǎţǎrii online: 

✓ accesul diferit la tehnologia informațională;

✓ echipamente tehnologice cu parametrii 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.

Concluzii 

Nu putem neglija faptul că generația secolului XXI se identifică cu era Internetului! 

Pentru copiii mai mici, este un joc atractiv, iar pentru cei mari, interesați și motivați, reprezintă 

sursa de informare, modul sigur de a rezolva orice problemă, de a învăța și de a fi evaluat.  Dacă 

putem determina modul în care să ,,trezim” interesul elevului pentru studiu, atunci, resursele web 

apar pline de beneficii, avantaje în fața învățământului tradițional. 

Învățământul online determină valențe formative, este modern, rapid, asigură diferențierea 

învățării, are o plajă largă de aplicabilitate, dar… lipsesc sentimentele, încurajările, socializarea, 

empatia, foșnetul filei de caiet, sunetul cretei (marker-ului) pe tablă, zâmbetul  sincer și zgomotul 

râsului. 

Evident, profesorul de astăzi trebuie să se transforme în „profesor digital”, să se plieze pe 

dorințele elevilor, pe necesitățile reale ale societății! 

Școala are nevoie de schimbare și de adaptare la meseriile viitorului, iar schimbarea trebuie să 

înceapă acum, cu schimbarea mentalității profesorilor.  

Cert e că integrarea tehnologiei informației în educație va fi accelerate în continuare și că 

educația online va deveni în cele din urmă o componentă integrantă a educației școlare. 

În contextul actual, creșterea și îmbunătățirea nivelului de competențe digitale în toate stadiile 

procesului de educație și formare, la nivelul tuturor segmentelor populației se dovedește a fi nu un 

moft sau un vis, ci o necesitate. 
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MODALITĂȚI DE PROMOVAREA A IMAGINII ȘCOLII 

Profesor consilier, STREIAN DIANA 

CJRAE TIMIȘ - Grădinița P. P. nr. 22, 

Grădinița P. P. nr. 33, Timișoara 

În societatea actuală, când partea de marketing devine tot mai importantă, unitățile de 

învățământ trebuie să se adapteze și să-și creeze propriile promovări de imagine. 

Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se realizează, în primul 

rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale preșcolarilor și elevilor, părinții fiind interesați de acest 

aspect. 

Motivarea preșcolarilor și a elevilor printr-o educație individualizată, adaptată la 

particularitătile lor de dezvoltare, folosirea jocului și a mijloacelor tehnologice în strategii de predare 

atractive vor crea o imagine pozitiva asupra instituției de învățământ. 

Promovarea imaginii instituției se realizeaza prin elaborarea unor proiecte la nivel 

local/județean/național care să vizeze prezentarea activității instituției dar şi a exemplelor de bună 

practică ale instituției. 

Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin crearea unei pagini web, în 

care se pot prezenta activitățile desfășurate în grădiniță, se pot publica  reușitele cadrelor didactice, 

participarea acestora la conferințe, simpozioane, proiectele desfășurate, dar și informa părinții cu tot 

ce se întâmplă la nivelul instituției.  

Activitățile extrașcolare (excursii, concursuri, serbări, etc.) sprijină promovarea imaginii 

instituției școlare. Acestea contribuie la dezvoltarea personalității copiilor și transformarea lor în 

persoane capabile să-și controleze comportamentul și emotiile.  

În concluzie, imaginea instituției de învățământ poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea 

ce au aceștia nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea învățării, 

promovarea exemplelor de bună practică, 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: 

Voiculescu, F., ”Analiza resurse – nevoi si managementul strategic în învățamânt”, 2004, 

editura Aramis, București 
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Evaluare online 

Prof. Strinu Daniel 

Școala Gimnazială „Constantin Brâncuși”, Târgu-Jiu 

Evaluarea este esenţială şi rezultatele sunt utilizate în mai multe feluri pentru a măsura evoluţia 

şi succesul elevilor, profesorilor, cursurilor sau ale instituțiilor. Evaluarea, în special când este 

cuprinsă într-o sarcină sau exerciţiu autentic de învăţare, poate fi de asemenea parte din experienţa 

învăţării. Evaluarea online a crescut în popularitatea deoarece se crede că va ajuta la administrarea 

unor volume mari de notare. 

Există o tendinţă de a asocia evaluarea bazată pe utilizarea computerului cu întrebările cu 

alegere multiplă, poate din cauză că aşa s-a utilizat pentru prima oară tehnologia informatică. 

Evaluarea poate îmbogăţi experienţa elevilor. Principala utilizare a evaluării online poate avea ca 

scop mai degrabă evaluarea formativă decât sumativă a elevilor. Acesta furnizează cea mai întâlnită 

formă de feedback prin intermediul forumurilor de discuţii sau exerciţiilor online. O altă utilizare 

populară a tehnologiilor online este predarea electronică a temelor care poate simplifica procesul 

administrativ. Cel mai puţin preţuită şi utilizată este autoevaluarea, care are multe rezultate pozitive 

– de obicei încurajează independenţa elevului şi îi ajută pe aceştia să dezvolte abilităţile necesare

pentru o învăţare autonomă (şi pe tot parcursul vieţii).

Există un număr de beneficii percepute în utilizarea computerelor în procesul de evaluare care 

pot fi enumerate ca: 

-posibilitatea de a nota cu rapiditate şi în mod adecvat un număr mare de răspunsuri.

-monitorizarea răspunsurilor elevilor.

-evaluarea poate avea loc într-un mediu cu acces deschis.

-evaluările pot fi păstrate şi reutilizate.

-furnizarea de feedback imediat.

Evaluarea ar trebui să fie îndeajuns de flexibilă şi diversă pentru a lua în considerare nevoile şi 

circumstanţele diferite ale elevilor care urmează cursuri online.  Flexibilitatea poate însemna 

furnizarea posibilităţii de alegere a locului de desfăşurare a procesului de evaluare deoarece elevii pot 

efectua exerciţii de evaluare la locul de studiu, care poate fi acasă, locul de muncă sau orice loc aleg. 

Măsura în care aceste alegeri sunt disponibile în învăţarea online depinde de mulţi factori, 

inclusiv aspecte pragmatice de management al învăţării şi al cursanţilor, strategiile de predare 

utilizate, tehnologiile şi software utilizat, cerinţe de a începe şi a finaliza la anumite date şi aşa mai 

departe. 

Evaluarea online este susţinută de aceleaşi principii de valabilitate, fiabilitate, flexibilitate şi 

echidistanţă şi utilizează multe din strategiile folosite în predarea şi evaluarea tradiţionale faţă în faţă. 

Diferenţa constă în contextul evaluării, în interacţiunile dintre evaluator şi cei care sunt evaluaţi şi 

procesele de colectare şi administrare. 

Evaluarea online poate fi utilizată: 

-ca o sursă independentă de dovezi pentru evaluare;

-ca o contribuţie la întregul proces de evaluare;

-în vederea colectării, transmiterii şi administrării materialelor de evaluare şi resurselor.
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Evaluarea poate fi efectuată de către cadrul didactic, elev, colegi sau de către o persoană sau un 

grup din afară. Cele mai comune strategii de evaluare online utilizate în ÎPT sunt în prezent: utilizarea 

comunicării prin computer ca mediu de transfer pentru a trimite şi a comenta pe marginea temelor de 

genul: eseuri; alcătuirea şi predarea de portofolii; şi pentru testarea pe computer, de ex. răspunsuri 

scurte, întrebări cu răspuns de tipul alegere multiplă şi quiz-uri.  

Unele dintre opţiunile online enumerate în literatura de specialitate includ: 

-teme scrise;

-participarea la discuţii online;

-eseuri;

-publicarea lucrărilor/prezentărilor elevilor;

-întrebări online;

-activităţi experienţiale, cum ar fi jocul de rol;

-teme colaborative;

-dezbateri;

-portofolii;

-revizuiri;

-examene online (cu carte deschisă, structurate, cronometrate).

Învăţarea online, prin natura sa, necesită un grad de independenţă al elevilor şi abilitatea de a 

rezolva probleme (adică, abilitatea de a rezolva probleme de învăţare şi probleme tehnice). Lucrul în 

afara şcolii, departe de profesori şi colegi, înseamnă că elevii trebuie să-şi asume responsabilităţi mai 

mari dacă doresc să reuşească la cursurile online.  

În plus, există percepţia conform căreia elevii sunt încurajaţi să-şi asume şi mai multe 

responsabilităţi pentru propriul proces de învăţare pentru a face faţă aşteptărilor angajatorilor şi ale 

comunităţii.  

Alte metode includ opţiuni de discutare a activităţilor de evaluare, mod de prezentare, durată a 

evaluării şi decizii referitoare la punctaj sau notare. Provocarea care rămâne este aceea de a găsi 

rezultate măsurabile pentru a demonstra însuşirea competenţelor şi a abilităţilor dorite. 
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Platforme utilizate în predarea -evaluarea online 

Prof. Strinu Mihaela-Cristina 

Școala Gimnazială „Constantin Brâncuși”, Târgu-Jiu 

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.  

Profesorii care caută modalități de integrare a tehnologiei prin intermediul rețelelor de 

socializare în sarcini și evaluare au alegeri aproape nelimitate. 

– 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. 

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, 

încurajăm îi incurajăm pe elvi să exploreze  

În contextele online, implicarea este absolut esențială și aceste instrumente trebuie să creeze o 

interacțiune umană mai profundă și mai semnificativă. 

Produsele elevilor sunt cea mai bună dovadă a calității educaționale, iar creativitatea pe care 

tehnologia îți permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse colțuri ale lumii vorbesc 

în mod constant într-un sens pozitiv. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

Profesor înv. primar, Stroe Elena Loredana 

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 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 si indirecți(elevii, părinții) 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 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 

particularitățile elevului, folorirea mijloacelor tehnologice în strategii de predare atractive vor 

înbunătăți, crea o imagine pozitivă asupra școlii. Armonizarea ofertei de servicii educaţionale şi 

formare permanentă cu nevoile specific sunt identificate în unitatea şcolară şi comunitatea locală.  

Colaborarea eficientă cu toţi reprezentanţii minorităţilor etnice  prin promovarea unor proiecte 

ce sunt focalizate pe reducerea abandonului şcolar prin Comisia de Combatere a Discriminării în 

Mediul Școlar. Integrarea elevilor în școală se realizează prin promovarea interculturalitații și 

susţinerea elevilor cu dezavantaj social şi conduite de risc, dar și susţinerea elevilor cu dizabilităţi. 

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. 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 emoțional. Activitățile de acest gen,  cu o deosebită influețtă 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 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 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. 

Combaterea violenței din unitatea școlară, reducerea incidentelor din cadrul acesteia,  ce oferă 

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 

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 crează greu și se poate pierde rapid.  
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Învățarea online- o provocarea contemporană 

Prof. Stroe Ilona, 

Școala Gimnazială Gura Șuții, Jud. Dâmbovița 

Învățământul românesc a făcut față cu brio la toate provocările la care a fost supus, astfel că, 

deși ne aflăm într-o societate care este într-o continuă mișcare și schimbare, instituțiile de învățământ, 

reprezentate de dascălii ei, au răspuns cu promtitudine la toate schimbările vremii. 

Începând cu luna martie a anului școlar 2018-2019, întreaga omenire s-a confruntat cu trecerea 

din sistemul tradițional la sistemul de învățământ online, datorat  pandemiei Covid-19. 

A fost o trecere bruscă și neașteptată, la care ușor, sau mai greu ne-am adaptat, încercând să 

înțelegem care sunt diferențele dintre învățarea tradițională, față în față și cea din sistemul online care, 

se părea că ne rupe de realitate cu care eram obișnuiți. 

Deși nepregătiți, totuși dascălii au trebui să se adapteze noilor cerințe, participând la diverse 

cursuri de perfecționare și astfel au putut desfășura activități în sistemul online. 

Diferențele cu care ne-am confruntat cu toții au fost: 

- Lipsa elevilor în sălile de clasă, a tablei și a materialelor folosite în învățământul tradițional,

- Lipsa empatiei, a comunicării cu colegii, etc.

- Apariția claselor virtuale la care a trebuit să muncim ore din zi  pentru a pune platforma în

regulă, 

- Comunicarea în clasa virtuală este una diferită de cea tradițională, întrucât în regimul online

se produce microfonie , astfel că nu ne  puteam exprima liber,de multe ori ne-am confruntat și cu mici 

întreruperi de internet,sau curent electric, 

- Necesitatea de a crea zilnic material de genul powerpointuri, prezentări în word, etc pentru a

le posta pe platformă,etc. 

Pentru că online nu suntem așa de ușor la dispoziția elevilor, pentru a-i ajuta să înțeleagă ceea 

ce au de învățat și să pună în practică, este important să le pregătim exemple de exerciții rezolvate și 

exerciții practice. Exemplele de exerciții rezolvate le vor arăta care sunt pașii pe care trebuie să îi 

parcurgă pentru a rezolva un anumit tip de exercițiu. Dacă sunt mai multe tipuri de exerciții, ar fi bine 

să existe exerciții rezolvate pentru fiecare. 

Ca avantaje ale învățării online amintim: 

- Implicarea familiei în educația copiilor, supravegherea lor mai îndeaproape,petrecerea

timpului în sânul familiei, 

- Învățarea online ne-a ajutat să ne îmbogățim cunoștințele în rândul diverselor platforme de

lucru, 

- Prin învățare asincronă, caracteristic nevoilor angajatului modern– învățare oricând și

oriunde, elevii au  putând participa deși aflați la bunci, studenții în concediu medical ori vacanță; 

- Predarea online presupune flexibilitate în învățare și aduce rezultate clare,mai cu seama în

rândul elevilor de gimaziu, liceenilor sau studentilor. 

Elevii și profesorii au în sfârșit posibilitatea de a prelua frâiele învățării active și de a explora 

noi idei și subiecte aproape de interesele lor. Profesorii au oportunitatea de a afla ei înșiși despre ce 

subiecte îi pasionează pe elevii lor, ce ar fi de interes pentru ei și în jurul căror teme  și-ar putea 

organiza învățarea în perioada următoare. Ar putea experiementa implicarea activă a elevilor în 

învățare și i-ar putea ghida spre autonomia în învățare. 

În momentul de față, sistemul educațional românesc (și nu numai) culege ce a semănat: elevi 

care răspund doar controlului, care nu au autonomie în învățare, cărora le lipsește motivația intrinsecă 
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și procesul, metodele despre CUM se petrece învățarea autentică. 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. 

Timp de câteva luni, școala online a fost și 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. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REALIZATE ÎN ONLINE 

PENTRU PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

Stroe Irina-Gariela 

Grădinița cu Program Prelungit ,,Lumea Copiilor”, Târgu-Jiu 

Cele mai importante căi de rezolvare a conflictelor sunt: cunoaşterea reciprocă; comunicarea 

periodică cu aspecte formale şi informale; acceptarea reciprocă, înţelegere şi toleranţă faţă de 

diferenţe; evaluarea permanentă a relaţiilor comune;  sprijinul acordat familiei în raport cu creşterea 

şi educarea copilului; atmosfera destinsă, non-formală şi pozitivă în întâlnirile cu părinţii; educatoarea 

trebuie să fie pregatită să asculte, să fie interesată despre sugestiile date de părinţi; atunci când ei simt 

că ideile le sunt luate în serios se vor implica mai mult în sprijinirea copilului şi a grădiniţei . În acest 

proces de colaborare, rolul conducător îl are educatoarea. Ea poate să orienteze, să ajute familia în 

sarcinile ce-i revin, să asigure o unitate de vedere şi de acţiune.  

După părerea mea, cultivarea unor relaţii de parteneriat efectiv între grădiniţă şi familie, în 

sprijinul educaţiei şi creşterii copilului constituie cheia succesului viitor în adaptarea şi integrarea 

şcolară. Relaţiile de colaborare dintre părinţi şi unitatea de învăţământ pe care o frecventează copilul 

lor constituie primul pas către o educaţie deschisă, flexibilă şi dinamică a personalităţii copilului. 

Procesul de colaborare cu părinţii asigură atingerea scopului educaţional, şi anume de a obţine 

dezvoltarea globală a copilului. Prin colaborarea părinţilor cu grădiniţa, aceştia pot completa, sprijini 

şi dezvolta personalitatea copilului. 

O educaţie adevărată şi reală se fundamentează în familie şi se continuă în grădiniţă şi şcoală. 

Pe de altă parte, tot ceea ce copilul învaţă în grădiniţă pierde din importanţă şi eficienţă în condiţiile 

în care părinţii nu întăresc şi nu valorifică programul educativ desfăşurat în cadrul grădiniţei. Toate 

aceste motivaţii conduc la necesitatea realizării parteneriatelor reale dintre familie şi grădiniţă, în care 

spre beneficiul copiilor, implicarea familiei în viaţa grădiniţei să fie una concretă, activă şi de durată, 

aşa încât membrii acestora să devină parteneri reali în educaţia copiilor lor. 

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 
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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 

Prof. înv. primar Stroe Mariana   

Școala Profesională Daneţi, Com. Daneţi, Jud. Dolj 

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. 

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; 
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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. 

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: 

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 
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Crearea și promovarea imaginii pozitive a școlii 

Prof. Stroe Mirela,     

Liceul Tehnologic ,,Anghel Saligny” Feteşti, Ialomiţa 

Datorită complexităţii sistemului educațional, orientat ȋn mod sistematic spre formarea și 

dezvoltarea ȋnsușirilor intelectuale, morale şi fizice ale tinerilor, promovarea imaginii școlii 

implică o activitate/ un sistem de activități intense orientate spre satisfacerea cerințelor 

consumatorilor actuali și potențiali. 

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. 

Serviciile educaționale, activități prestate ȋn beneficiul consumatorilor de educație (cursuri, 

seminarii, conferințe, sesiuni de comunicări, spectacole, activități culturale ȋn biblioteci, activități 

extrașcolare, etc.), cu sau fără  participarea lor directă, cu scopul de a le ȋmplini anumite nevoi și a le 

produce satisfacții intelectuale, odată evaluate vor determina o afluență mai mică sau mai mare de 

elevi. 

Ȋn calitate de ofertant, școala trebuie să țină relații strânse cu publicul, cu exponenții 

colectivității umane și consumatorii potențiali. Organismele publice, organizațiile neguverna-

mentale, mediile de informare ȋn masă reprezintă un partener privilegiat al serviciilor educaționale. 

Ȋn activităţile de promovare a imaginii școlii ar trebui să fie incluse și dovezile unor reușite 

integrări sociale ale copiilor cu CES. 

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. 

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. 
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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. 

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. 

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, școala, ȋn calitate de ofertantă, trebuie să producă și să ofere pieței ceea ce se cere 

efectiv, şi să-și orienteze activitatea ȋn funcție de așteptările consumatorilor. 
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Promovarea imaginii școlii 

Prof. Logoped Strujac Corina   

Grădinița cu Program Prelungit nr. 4 Alexandria 

Rețelele de socializare fac demult parte integrantă din viața noastră, atât a societății, cât și a 

fiecărui individ în parte. Ele afectează inclusiv pe cei care nu le frecventează des sau deloc, cât și pe 

cei care sunt dependenți de ele, ultima situație creând motive de alarmare pentru familiile celor în 

cauză. Totuși, dacă social media poate crea o asemenea problemă, tot ele pot oferi și o soluție dacă 

sunt folosite cu inteligență. Ele sunt instrumente indispensabile pentru a transmite mesaje în ziua de 

azi, pentru a crea și susține afaceri, pentru a promova idei. 

Pentru că aceasta implică efort și cunoștințe în domeniu, adicția unei persoane dependente poate 

fi redirecționată cu succes în slujba unor valori și instituții culturale. E o informație importantă pentru 

cei care își propun promovarea unei școli. Unul dintre mijlocele de promovare foarte eficiente fiind 

desemnarea unei persoane cunoscătoare pentru a administra un blog, un forum, un cont al școlii 

respective. Acest „cunoscător” trebuie să urmărească activitatea și interacțiunile dintre followieri și 

școală. Tot el (sau membrii unei echipe conduse de el) trebuie să urmărească ideile de promovare ale 

unor școli/afaceri pe internet și să sugereze feluri în care școala pe care vrem să o promovăm să se 

poată inspira din ele.  

Pe de altă parte, atunci când promovăm o școală trebuie să avem și un personal informat în 

privința rețelelor de socializare și ale instrumentelor de marketing. De aceea managementul școlii 

trebuie să organizeze un curs de inițiere a întregului personal. În cadrul acestui curs toată echipa școlii 

trebuie informată privind importanța rețelelor sociale și a frecventării lor (cel puțin în interesul școlii), 

precum și privind interacțiunea pe social media. De exemplu, toți profesorii vor fi invitați să-și creeze 

conturi (pe facebook, twitter, etc.) și pentru ce pot fi folosite. 

Profesorii vor fi încurajați să includă în adresele lor de email linkuri care să conducă spre 

informații despre școala respectivă. Tot aici li se va spune profesorilor să contacteze membrii 

comunității pentru a face școala cunoscută. Și să distribuie informații despre activitățile ei în cât mai 

multe medii posibile (familii, piețe, întâlniri, etc.). Mijloacele e de recomandat să fie cât mai diverse, 

astfel încât să acopere un public cu obișnuințe de lectură cât mai diferite. Pliante, o revistă, un site al 

școlii, filme cu activități în școală- toate sunt foarte eficiente. 

În activitatea de promovare trebuie angajați și părinții, care vor fi rugați să includă și să 

împărtășească informații și linkuri spre școală cu întreg anturajul lor: familie, colegi de serviciu, etc. 

Un mod necesar unei promovări eficiente este atenția permanentă ca mesajul și conținutul paginilor, 

postărilor să fie de calitate dar și diversificate. Astfel, pot fi incluse imagini ale activităților școlii. 

Dar și trimiteri spre știri, statistici, strategii privind educația dau imagini care evidențiază latura 

umană a școlii, imagini sau întâmplări interesante din viața elevilor sau profesorilor care pot fi luate 

drept exemplu sau face publicul să rezoneze sufletește.      

Se recomandă o atitudine de comunicare cu followerii, este indicat să primească „follow back”, 

precum și aprecieri sau comentarii la propriile postări. În mod sigur vor răspunde la fel. Cu siguranță 

toate acestea vor crește numărul followerilor unei școli, dar va și întări prestigiul ei în ochii 

comunității și dorința familiilor de a deveni, prin copiii lor, parte din echipa acestei școli.  
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Importanta activitatilor educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii scolii 

Profesor în învățământul preșcolar Sturz Liliana Carmen, 

Scoala cu clasele I-VIII, Calatele, jud Cluj 

Educatia este un fenomen social fundamental de transmitere a experientei de viata a 

generatiilor adulte si a culturii , catre generatiile de copii si tineri, pentru integrarea lor in societate. 

Este cel mai important motor al schimbarilor sociale si al dezvoltarii, dar pentru a putea urni din loc 

acest motor sunt necesare schimbari fundamentale bazate pe cunoastere. Educatia poate fi privita ca 

un sistem de bunuri educationale si in acest context, capata semnificatii deosebite totalitatea 

institutiilor si activitatilor implicate in promovarea ei. Educatia are in vedere valori care se refera la 

nevoile umane.  

Pentru a putea atinge acest act educational avem nevoie de o institutie puternica, o scoala care 

sa sustina educatia copiilor din toate punctele de vedere. Scoala este un element esential al oricarei 

comunitati prin resursele umane pe care le are, dar si prin spatiile de invatare disponibile. O 

scoala/gradinita responsabila este garantul dezvoltarii permanente a comunitatii.        

Scoala-gradinita, nu poate functiona bine fara sprijinul comunitatii, aceasta reprezinta o resursa, 

oferindu-si serviciile si altor membri ai comunitatii pe langa tinerii scolarizati si contribuind astfel la 

dezvoltarea comunitatii si altfel decat prin realizarea educatiei formale. Un rol foarte important in 

aceasta perioada in care activitatile de la gradinita noastra s-au desfasurat in mediul online, accesand 

o platforma educationala, l-au avut parintii, care ne-au sustinut practic si moral in aceste vremuri

dificile. Pentru a nu ii pierde pe copiii si pentru a-i tine pe fagasul cel bun, am incercat ca toate

activitatile sa fie cat mai atractive si placute celor mici pentru a creea o imagine placuta si doritoare

a scolii noastre, pentru a le starni interesul si dorinta de a reveni cu drag la gradinita.

Lucrand cu foarte multi copii de etnie rroma, am incercat sa le ofer toate materialele necesare 

pentru a putea continua actul educational chiar daca nu toti copiii au avut acces la diferite device-uri 

(telefon, tablet, laptop, etc). Din pacate imaginea scolii noastre ar trebui reactualizata si 

reinprospatata, deoarece acesti copii au mai multe nevoi speciale si sa incercam sa ii sprijinim. Am 

ramas placut surprinsa sa ii vad si pe parinti cat de mult se implica alaturi de copii in activitati si 

apreciand totodata si munca noastra de dascali. Au invatat si ei odata cu copiii, mai ales in familiile 

de rromi, unde stim foarte bine ca parintii acestor copii sunt foarte tineri si putini cunosc carte, dar 

parca aceasta perioada a ,,Scolii de acasa”, i-a facut mai interesati sa isi ajute copiii decat o faceau 

inainte cand ii insoteau pana la statia de microbus si ii trimiteau la gradinita, de cele mai multe ori 

fara a sti a cui copii sunt. 

Fiind un cadru didactic suplinitor al acestei scoli, nu cunosc foarte multe detalii despre cum s-

a promovat imaginea scolii pana in prezent, dar stiu un lucru ,ca imi doresc nespus de mult ca aceasta 

scoala sa prinda un contur colorat si sa infloreasca ca si natura primavara. Cat am reusit sa sustin 

activitatile in cadrul gradinitei am incercat sa creez o imagine placuta a grupei noastre, incat copiii sa 

fie dornici sa ne intalnim in fiecare dimineata si vestea ca in gradinita s-au facut unele modificari mi-

a incalzit sufletul de bucurie ca am reusit sa ma implic pentru acesti micuti minunati sa aibe un spatiu 

de joaca si invatare asa cum multi din pacate nici acasa nu intalnesc. 

As dori sa mentin un plan de promovare a gradinitei noastre prin: 

- Crearea unei imagini favorabile din sala noastra de grupa in comunitatea locala;
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Obiective specifice: 

- Popularizarea rezultatelor gradinitei in comunitatea locala;

- Atragerea unui numar cat mai mare de prescolari din zona arondata unitatii noastre, pentru a

beneficia de educatie gratuita si nu de a profita de programe sociale, primind bani fara a oferi frezenta 

fizica; 

-Reducerea abandonului scolar.

Traim intr-o lume care ne pune la grea incercare, in fiecare clipa, capacitatea de a face fata unor 

impacturi afective, sociale, de a manifesta reactii comportamentale in care sa nu uitam de modul in 

care ne vad ceilalti, de gradul de a se relationa cu ceilalti, de a-si cunoaste posibilitatile, de a se putea 

mobiliza pentru a trece de esec, de deschiderea spre acceptarea parerilor celorlalti, de puterea de a fi 

om bun.  

Scoala nu doar ca este importanta pentru noi ca oameni, ci si pentru ca ajuta la progresul 

societatii prin educarea membrilor care ii aduc forta de munca individului prin noile informatii 

dobandite.  

Scoala sporeste increderea si ne invata sa legam si sa mentinem prietenii si ne ajuta sa invatam 

cum sa lucram impreuna ca o echipa, care este principala temelie a oricarei societati de succes. Fara 

scoala, cunostintele nu s-ar raspandi la fel de repede, iar accesul nostru la idei si oameni noi ar putea 

fi usor taiat.  

O lume fara scoala ar crea dificultati si ar impiedica dispersia cresterii economice, a tolerantei 

si a aprecierii semenilor nostri. 

BIBLIOGRAFIE: 
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ACTIVITĂȚILE ONLINE – PROVOCĂRI ȘI BENEFICII 

Prof. înv. primar Subțire Ramona 

Școala Gimnazială Nr. 4 Lugoj, Timiș 

Încă din luna martie a anului trecut, majoritatea instituțiilor de învățământ au fost nevoite să își 

transfere activitatea online. Trecerea aceasta a presupus adaptabilitate atât din partea profesorilor, cât 

și din partea elevilor și a părinților acestora, mai ales pentru cei din clasele primare. 

Pentru ca lecțiile desfășurate online să fie atractive pentru elevi, profesorii trebuie să le 

structureze foarte bine și să folosească acele aplicații și instrumente de evaluare online astfel încât să 

le stârnească intereseul copiilor și să se asigure că aceștia asimilează informațiile transmise cât mai 

bine. 

Pe parcursul anului școlar am utilizat plaforma Google Classroom, un instrument complex 

pentru o activitate didactică virtuală. 

Avantajele oferite de această platformă le-am descoperit pe parcurs și aș putea enumera 

următoarele: 

• organizarea optimă a lecțiilor, eficientizarea timpului;

• crearea, colectarea și notarea temelor în mediul online (această activitate fiind desfășurată

zilnic, copiii primind feedback imediat în ceea ce privește corectitudinea efectuării temelor, a 

rezolvării sarcinilor de lucru); 

• am avut posibilitatea de a oferi feedback direct fiecărui elev, postarea unor anunțuri și întrebări

de către ambele părți; 

• colectarea datelor în urma aplicării testelor online cu ajutorul aplicației Forms (a fost facilă

centralizarea rezultatelor întregii clase cu ajutorul calcului tabelar și  elevii au primit feedback imediat 

după trimiterea testului). 

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: 

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.  

Pentru a-i determina să fie conștiincioși, atunci când postăm temele pentru acasă, este bine să 

le stabilim termen de predare. După corectarea temelor, elevii primesc feedback, aprecieri, deoarece 

impactul este deosebit asupra lor. 

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 împărtăși 

link-uri. 

De asemenea, se poate folosi aplicația Jamboard, ce ne oferă posibilitatea pregătirii 

materialelor, a exercițiilor sau a schițelor de lecție. Un avantaj al utilizării acesteia este acela că tabla 

virtuală poate fi salvată și se poate reveni la ea oricând. 

Evaluarea cunoștințelor 

Google Classroom ne oferă posibilitatea să-i evaluăm pe copii prin crearea de chestionare 

Forms. Putem insera imagini suport, iar întrebările pot fi variate: cu răspuns închis, răspuns scurt, 
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răspunsuri multiple, variante de răspuns cu selectare de casetă. Chestionarele pot fi folosite la sfârșitul 

unei lecții, pot fi date în completarea temei pentru acasă sau pot fi utilizate ca evaluare sumativă 

Pentru a face mai atractiv procesul de predare-învățare-evaluare am folosit ajutorul pe care îl 

oferă unele platforme și aplicații. Dintre acestea, pot aminti : 

Wordwall – permite crearea de puzzle-uri, joculețe simple, quiz-uri, anagrame, rebusuri, roata 

aleatoare și mai multe tipuri de aplicații care susțin învățarea. 

Socrative- o platformă prin intermediul căreia putem evalua elevii, prin obținerea unor date în 

mod instantaneu. Se pot crea teste cu variante de răspuns multiplu, de tipul adevărat/ fals, răspuns 

scurt,  rezultatele fiind afișate în timp real. Acestea se pot descărca și se realizează rapoarte. Cu 

Socrative, cadrele didactice pot antrena elevii cu sondaje rapide, chestionare, pentru a avea un 

feedback rapid. 

Kahoot- este o platformă foarte cunoscută de cadrele didactice. Aici se pot crea teste 

interactive, sub formă de joc. Se poate lucra în grup de elevii unei clase. 

Mentimeter- permite cadrului didactic să interacționeze cu elevii în timp real. Este o aplicație 

cu ajutorul căreia putem realiza feedback-ul la sfârșitul orei, folosind telefonul sau orice alt dispozitiv. 

Elevii sunt solicitați să răspundă la o întrebare cheie legată de conținutul lecției, sau al activităţii. 

Beneficiile utilizării internetului în activitatea didactică pot fi valorificate și din perspectiva 

promovării imaginii școlii, astfel că numeroase activități extrașcolare (serbări școlare, expoziții de 

lucrări, concursuri etc.) pot fi realizate și în mediul online, iar rezultatele acestora se pot disemina cu 

ajutorul aplicațiilor și intrumentelor prezentate. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 

REALIZATE ÎN MEDIUL ONLINE     

PENTRU PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

Prof. înv. primar, Șuchea Alexandra   

Școala Gimnazială „Petru Rareș”, comuna Frumușița, Județul Galați 

Anul 2020 a fost unul cu totul special pentru întreaga omenire, pandemia de Covid-19 

influențând întreg mapamondul a modificat radical modul nostru de viață. A fost un an care ne-a pus 

pe toți la încercare-profesori, elevi,părinți, un an în care școlile au activat cu intermitențe, iar elevii, 

principalii beneficiari ai educației, au fost privați de activitățile față în față, accesul lor la educație 

realizându-se exclusiv online. 

Trăim zile în care noi oamenii suntem puși în fața unor încercări și în situația de a găsi soluții 

benefice în rezolvarea unor probleme fie ele de scurtă sau de lungă durată. Societatea contemporană 

este într-o continuă schimbare, iar noi trebuie să ținem pasul cu ea și să me adaptăm cerințelor ei. Mai 

mult sau mai puțin pregătită, școala românească trebuie să facă față unor cerințe din ce în ce mai 

complexe și deopotrivă să-și revendice locul cuvenit în viața elevilor pe care îi educă și mai cu seamă 

în centrul comunității pe care o influențează în mod constant. Atât beneficiarii direcți, cât și cei 

indirecți sunt cei care au un contact regulat cu mediul școlar, comunitatea fiind astfel influențată de 

școală. 

Deși reticența atingea cote maxime, în zilele noastre internetul a devenit un mediu de promovare 

prin care școala își poate construi sau mai degrabă își poate extinde o imagine pozitivă. Crearea și 

promovarea unei imagini pozitive a unității de învățământ în comunitate are la bază în mod special 

rezultatele educaționale deosebite ale elevilor, părinții punând mare preț pe acest aspect. De 

asemenea, promovarea imaginii școlii se bazează și pe contribuția pe care o are fiecare cadru didactic 

prin prisma disciplinei pe care o predă, acest aspect contribuind la creșterea randamentului școlar și 

implicit la creșterea motivației elevilor printr-o educație realizată în mod individualizat, raportându-

ne la particularitățile fiecărui elev și totodată prin utilizarea unor strategii  și mijloace interactive, 

atractive care să stimuleze procesul educațional. 

Realizarea activităților instructiv-educative exclusiv în mediul online a fost o reală provocare 

atât pentru profesori, cât și pentru elevi și părinții acestora. Fiecare dintre factorii implicați în procesul 

educativ adaptându-se situației în încercarea de a comunica cât se poate de eficient. 

În acest context al învățării online promovarea imaginii școlii a devenit și ea o provocare. În 

primul rând este necesară menținerea unei colaborări eficiente cu toți reprezențanții comunității locale 

și mai cu seamă o colaborare strânsă familiile acelor copii care provin din medii dezavantajate, copii 

care sunt la limita abandonului școlar prin prisma lipsurilor financiare pe care le au și care nu le 

permit o dezvoltare armonioasă în acest sens. 

Fiind într-o continuă evoluție și schimbare, dezvoltarea tehnologiei informaționale și de 

comunicare în societatea contemporană își pune amprenta din ce în ce mai puternic influențând modul 

de lucru al oamenilor și implicit modul în care elevii învață. 
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Utilizarea tehnologiei în procesul de predare-învățare permite prezentarea conținuturilor în 

diverse forme favorizând astfel creșterea interesului școlar, a responsabilității și motivației, precum 

și lărgirea ariei de cunoaștere. 

Fiind un mijloc modern de educație și un element indispensabil, calculatorul și internetul 

favorizează învățarea prin descoperire stimulând elevii de a se implica activ în procesul 

educațional,contribuind în același timp și la flexibilitatea învățării. 

Chiar dacă școala tradițională a fost momentan înlocuită cu cea online nu înseamnă că totul 

trebuie să se oprească în loc, să stagneze, ci trebuie să funcționeze în mod optim, să vină exclusiv în 

sprijinul copiilor și în întâmpinarea dorinței lor de învățare. Softurile educaționale numeroase și 

jocurile educative online selecționate cu minuțiozitate trebuie să favorizeze învățarea  și să vină 

eficient în sprijinul elevilor, motivându-i să avanseze, să experimenteze  și să aprofundeze 

cunoștințele însușite în scopul de a excela și de a-și însuși noi priceperi și deprinderi, abilități și 

competențe. 

Utilizarea resurselor d predare-învățare digitale trebuie să îndeplinească niște condiții care să 

răspundă capacităților intelectuale ale elevilor și de asemenea obiectivelor educaționale, astfel că 

acestea trebuie să fie captivante, interactive și atractive, să ghideze eficient procesul instructiv-

educativ, să pună accent pe dezvoltarea competențelor, valorilor și atitudinilor pozitive. 

Digitalizarea procesului educațional îi atrage pe elevi într-un cadru dinamic, colorat, interactiv, 

favorizând utilizarea și exploatarea resurselor educaționale cu ușurință și aprofundarea cunoștințelor 

prin intermediul unor jocuri interactive contribuind la schimbarea atitudinii elevilor față de mediul 

școlar și totodată față de pregătirea sarcinilor zilnice.  Utilizarea platformelor digitale și a celor mai 

eficiente resurse trebuie să ofere elevilor siguranță, accesibilitate, atractivitate  pentru dezvoltarea 

favorabilă a personalității și însușirea temeinică a cunoștințelor. 

O școală cu elevi buni, cu rezultate deosebite la învățătură, cu profesori competenți și foarte 

bine pregătiți este o școală de succes. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII - PROVOCAREA ANULUI 2020 

Prof. pentru învățământ primar Suciu Adriana - Roxana   

Colegiul Național „Mihai Viteazul”, Sfântu Gheorghe, județ Covasna 

2020 a fost un an al contrastelor. Pe deoparte, trecerea online ne-a împins spre o lume virtuală 

în care multora dintre noi ne-a fost greu să navigăm, pe de altă parte am fost nevoiți să ne reinventăm, 

să ne evaluăm competențele didactice în raport cu cunoștințele și competențele digitale deținute atât 

de noi cât și de părinți și elevi. Pentru că la începutul lunii martie 2020, am învățat mai întâi noi, apoi 

i-am învățat pe părinți și abia apoi am reușit să deschidem un alt canal de comunicare cu elevii noștri.

Promovarea imaginii școlii prin intermediul lecțiilor online s-a făcut din prima zi de online până 

momentul în care scriu acest articol.  

De-a lungul acestui an dificil, am reușit să creăm o comunitate strânsă a elevilor și a adulților 

care ne-au stat alături de fiecare dată. Deși fizic ne era imposibil să ne vedem, pe zi ce trecea se 

observa o dorință de a participa la toate activitățile desfășurate online. 

Dacă în anii anteriori era destul de ușor să promovezi imaginea școlii, prin activități 

extrașcolare, proiecte și concursuri cu diferite teme, anul 2020, deși dispuneam de instrumente 

digitale din ce în ce mai elaborate, ne-a luat prezența fizică a elevilor. Ne-a furat excursiile, proiectele 

și parteneriatele comune, participările la diferite activități tematice.  

Încet, încet, am reinventat ideea de promovare a imaginii școlii prin intermediul activităților 

care s-au mutat în online. De la simplele discuții și informații oferite elevilor și părinților la 

modalitatea în care își pot face un cont google (veți râde, dar din acest punct am plecat), până la 

construirea unui site al clasei, împreună cu elevii. Toate acestea, din punctul meu de vedere au 

reprezentat pași în o altă promovare a imaginii școlii. 

În vederea promovării clasei și a școlii am creat, împreună cu elevii un site al clasei, unde am 

postat o multitudine de materiale pe care le-am realizat împreună online, la disciplina opțională: „Din 

lumea celor care nu cuvântă”, opțional de științe ale naturii și limbă și literatură română. Pentru a 

construi un site al clasei, având ca temă diverse curiozități din lumea animalelor, plantelor și 

fenomenelor naturii am folosit aplicația google sites. 
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Este o aplicație ușor de învățat de către elevi, având o interfață intuitivă, accesibilă. De 

asemenea această aplicație este gratuită. Practic, acest site va reprezenta portofoliul final al disciplinei 

opționale parcurse în decursul acestui an școlar. Prin intermediul site-ului vom putea promova oferta 

educațională a școlii și implicit activitățile din cadrul alternativei Step by Step, alternativă prezentă 

în școala noastră.     

Cu trecerea timpului, am învățat împreună să lucrăm pe diferite platforme educaționale și ne-

am și prezentat roadele muncii online pe grupurile din care făceam parte. 

Digitalizarea procesului de învățare a fost un drum lung, uneori presărat cu multe obstacole, dar 

și cu multe satisfacții. Am realizat lucruri pe care prin predarea față în față nu cred că aș fi putut să le 

fac. De aceea sunt de părere că acest bagaj de competențe digitale nu va trebui aruncat undeva într-

un colț, în momentul în care ne vom reîntoarce fizic în băncile școlii ci folosit și de acum înainte 

pentru a putea promova și mai bine imaginea școlii. 
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ŞCOALA ONLINE 

prof. ȋnv. primar SUCIU CLAUDIA ADELA 

Şcoala Gimnazială „Avram Iancu” Târnăveni 

Din luna martie a anului 2020, în învăţământ şi nu numai, au apărut mari schimbări. Pandemia 

ne-a obligat să ne adaptă, să ne descoperim, să ne reinventăm, să facem tot ce tine de noi pentru a 

putea merge mai departe. Acolo unde s-a putut, activitatea a trecut în mediul online. 

Trecerea la învăţământul online a fost o mare provocare atât pentru noi, dascălii, cât şi pentru 

elevi şi părinţi.   

Noi, profesorii, am fost nevoiţi să ne procurăm noi dispozitive digitale şi să ne verificăm 

conexiunea la internet. Am căutat aplicaţii gratuite, am urmărit tutoriale în care se explica cu 

funcţionau aceste aplicaţii despre care auzisem, dar nu le-am folosit până atunci.  Am accesat 

platforme de învăţare şi am invitat elevii să se alăture nouă. Nu putem spune că a fost uşor, dar nu 

ne-am dat bătuţi.  

Parcă mai mult ca niciodată, grupurile dascălilor create pe diverse reţele de socializare, au luat 

locul discuţiilor din cancelarie. Fiecare încerca să împărtăşească materiale cu colegii, să ajute cum 

poate, prezentând aplicaţiile descoperite, dar şi problemele întâmpinate în activitatea de predare - 

învăţare online, pentru ca, trebuie să recunoaştem, au fost şi sunt în continuare multe probleme în 

ceea ce priveşte avtivitatea online.  După cum ştim, metodele de predare pe care le aplicăm la clasă 

au un puternic impact asupra calităţii educaţiei. Se spune că în jur de 30%din succesul învăţătii 

depinde de comportamentul cadrului didactic.  

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. 

Mutarea cursurilor în online a încurajat elevii să aibă mai multă autonomie în învăţare şi să-şi 

folosească la maxim creactivitatea.  

În online, este foarte importantă şi relaţia pe care o avem cu elevii. Ei au nevoie de o captare şi 

menţinere a atenţiei, de o motivare a învăţătii. Trebuie să ţinem cont că spaţiul de învăţare este acum 

confortul casei, unde e linişte, dar totuşi, atenţia de la învăţare poate fi distrasă de jucăriile copilului. 

Profesorul, chiar şi în activitatea online, trebuie să descopere punctele forte ale elevilor, să-l 

responsabilizeze, să-l laude, să-l aprecieze. Trebuie să evite sa-l critice şi să-l compare cu alt coleg.   

Şcoala online a fost o provocare şi pentru mulţi părinţi, care, din cauza pandemiei şi mutarea 

şcolii în online, s-au trezit peste noapte nevoiţi să preia o parte din sarcinile şi responsabilităţile 

profesorilor. Au realizat că învăţământul este o activitate complicată şi că reuşita elevilor ţine în mare 

măsură şi de împlicarea lor în activitatea de învăţare a elevilor. 

Cei trei mari actori împlicaţi în educaţie - ELEVUL, ŞCOALA şi FAMILIA- joacă un rol 

important în promovarea imaginii învăţământului românesc.  
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

Prof. înv. primar Suciu Maria - Doina 

Școala Gimnazială Nr. 2 Sebeș 

Imaginea unei instituţii educaţionale este determinată de un ansamblu de criterii, reguli şi 

interpretări care sunt structurate de-a lungul timpului și transmise prin tradiţie, modificate şi 

îmbogăţite succesiv cu elemente noi, acceptate și asimilate de comunitate. 

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.  

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.  

Imaginea unei școli este cel mai bine promovată prin acțiunile desfășurate, în contextul 

domeniului de activitate.  

Necesitatea de a promova instituția este o preocupare permanentă a Școlii Gimnaziale Nr. 2 

Sebeș. Brandingul este o componentă inerentă a instituției pentru că serviciile pe care le pune la 

dispoziție sunt cele care o recomandă. De aici decurge și personalitatea instituției, valorile sale, 

misiunea, obiectivele. 

Activităţile de formare și promovare a imaginii școlii noastre sunt multiple: 

- personalizarea ofertei educaționale la nivel instituțional prin diversificarea și flexibilizarea

acesteia în funcție de nevoile şi interesele partenerilor şi beneficiarilor procesului educațional; 

- crearea unei legături puternice cu publicul în mediul online;

- consilierea părinţilor privind orientarea şcolară;

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

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

muncii locale / regionale; 

- rezultatele pozitive ale elevilor, obținute la Evaluarea Națională, olimpiade și concursuri

școlare, părinții fiind, în principiu, primii interesați de acest aspect; 

- dotarea tuturor sălilor de clasă cu mijloace tehnologice și folosirea acestora în strategii de

predare atractive; 

- motivarea elevilor printr-o educație individualizată, adaptată la particularitățile elevului;

- desfășurarea de activități extrașcolare și extracurriculare variate;

- uniforma aduce un plus de prestanță și distincție, asigurând școlii o formă specială de

publicitate; 

- participarea cadrelor didactice la diferite cursuri de formare, proiecte, conferinţe, simpozioane

etc. 
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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. 

Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea tuturor 

reușitelor, prin intermediul unui site, a unui email sau a unei platforme. Pagina web și revista școlii 

au de asemenea un rol important în promovarea imaginii școlii în comunitate. 

Bibliografie: 

1. Iosifescu Ș. Calitatea educaţiei: concept, principii, metodologii. București, 2008.

2. Ilieş, L., Managementul calităţii totale, Cluj-Napoca: Editura Dacia, 2003;

3. Jinga, I: Managementul învăţământului, Editura ASE Bucureşti, 2003
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Rolul matematicii în viaţa socială în contextul învățării online 

SUCIU OLIVIA FLORENTINA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIRCEA SÂNTIMBREANU” BRAD 

Experiența dobândită în anii pe care i-am petrecut la catedră ca și profesor în sistemul de 

învățământ din România, m-a motivat să introduc la clasă activități de învățare experimentală, pentru 

că ele dau conținuturilor forme noi, atractive pentru elevi, dinamizându-le, în felul acesta crescând 

motivația copiilor de a participa la activitățile online. 

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. 

În contextul noii societăţi, dreptul la educaţie a devenit realizabil pentru toţi copiii, iar nevoia 

de cultură - o condiţie a integrării sociale. În viziunea pregătirii viitorilor iniţiatori de transformare, 

şcoala are sarcina de a înarma tânăra generaţie cu cele mai noi cuceriri ale spiritului uman.  

Deschiderea spre cultură şi formarea capacităţilor necesare achiziţionării noutăţilor se 

constituie în sarcini instructiv-educative de bază. Ele mută accentul de la memorare-stocare-

reproducere la însuşirea şi mânuirea unor instrumente cum ar fi: gruparea, scrierea, compararea, 

generalizarea, integrarea în sistem, restructurarea, mânuirea schemelor operatorii, a schemelor 

relaţionale care să facă posibil contactul continuu cu ştiinţa, tehnica şi, în general, cu cultura. Aceste 

cerinţe se manifestă în caracterul instrumental al învăţământului primar şi necesită trecerea de la 

“educaţia prin efort la educarea efortului”. Aşadar o primă mutaţie s-a produs în sfera obiectivelor 

fundamentale ale învăţământului primar, eficienţa sa mărindu-se în capacitatea de a asigura 

şcolarizarea, în condiţii cât mai bune, pe treapta următoare. 

Pentru a moderniza învăţământul, pentru a-l racorda la cerinţele epocii contemporane, 

preocupările pentru ridicarea calităţii învăţământului matematic ocupă un loc prioritar, activitățile 

desfașurate prin intermediul tehnologiei caștigand teren. 

În lumea întreagă se consideră că, pentru a-i dezvălui copilului încă de la început caracteristicile 

matematicii moderne şi pentru a-l învăţa să gândească în spiritul ei, conceptele de “număr natural”, 

“operaţii cu numere naturale”, trebuie fundamentate pe conceptul general de “mulţime”. 

În ultimele decenii, matematica a pătruns cu deosebit succes în numeroase sectoare ale 

cunoaşterii şi practicii, căpătând o popularitate senzorială datorită eficienţei metodelor şi 

instrumentelor ei. Matematica are drept obiect stadiul realităţii obiective şi se constituie ca o reflectare 

a ei, desprinzând conceptele din această realitate, care, pentru elev, este constituită în primul rând din 

activitatea şcolară (în clasă, cabinet, laborator, atelier etc.).  

Modernizarea pedagogiei învăţământului matematic, în special din perspectiva apropierii 

formării gândirii logice a elevilor încă din primele clase de logică ştiinţei propriu-zise, impune 

organizarea şi desfăşurarea acesteia într-o manieră nouă: conştientizarea complexităţii actului de 

predare-învăţare, metode active şi participative, diferenţierea învăţământului, cultivarea interesului 

pentru studiu prin acestea urmărindu-se sporirea eficienţei formative a învăţământului. 

Sub aspectul moral, matematica formează gustul pentru adevăr, obiectivitate şi echitate, creează 

nevoia de rigoare, stimulează voinţa de a duce la capăt un lucru început, creează nevoia de a cunoaşte, 

de a înţelege, formează deprinderi de cercetare şi investigare, preîntâmpină adoptarea unei atitudini 

nejustificate. 
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Latura estetică a matematicii e conturată de calităţi ale exprimării gândirii, cum ar fi: claritate, 

ordine, eleganţă, îl face pe elev să fie sensibil faţă de frumuseţea formelor, faţă de organizarea naturii 

şi tehnicii. 

Prin introducerea noului sistem de predare-învăţare a matematicii de la clasele mici până la 

încheierea studiilor liceale, ţara noastră se înscrie în rândul ţărilor cu un învăţământ matematic 

modern. Urmărindu-se nu aplicarea unei programe “liniare” compartimentate, ci realizarea unor 

obiective largi, învăţământul matematic din ţara noastră a dobândit mai multă coerenţă, matematica 

învăţându-se în acelaşi spirit de la grădiniţă până la universitate. Se realizează astfel condiţii pentru 

realizarea unităţii sistemului de învăţământ, se pun astfel bazele gândirii logice, formată şi dezvoltată 

în mod prioritar pe tot parcursul şcolarităţii.  

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. 

Tehnologia folosită în sala de clasă, este completată prin folosirea mai multor unelte: platforme 

de comunicare, table virtuale, formulare, chestionare și jocuri predefinite, acestea ducând la o predare 

captivantă. 
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SATELLITES AND HUMANITY - 

la Școala Gimnazială ”Ștefan cel Mare” Bistrița 

Prof. Șular Eugenia 

La Școala Gimnazială ”Ștefan cel Mare” Bistrița, ca în fiecare an, chiar dacă suntem în plină 

pandemie și multe întâlniri le realizăm folosind platforma Meet, am coordonat desfășurarea de 

activități cu elevii pentru a marca Săptămâna Mondială a Spațiului (World Space Week), o sărbătoare 

internațională a științei și tehnologiei, ce are loc în România și peste tot în lume. Activitățile 

desfășurate în acest an au fost adaptate situației actuale datorate COVID19 fără a ne pune în pericol 

sănătatea. 

SATELLITES AND HUMANITY este tema dezbătută anul acesta. Elevii au participat în acest 

an cu proiecte individuale (machete, desene, postere, scurte filme, prezentări) pe care le-au trimis în 

format digital. Lucrările lor au menirea de a atrage atenția asupra contribuţiilor ştiinţei spaţiale şi ale 

tehnologiei la îmbunătăţirea condiţiei umane. 

Tema pentru 2020 - "Sateliţii îmbunătăţesc viaţa", anunţată de Asociaţia Mondială a Spaţiului, 

urmăreşte încurajarea elevilor şi a publicului să se informeze despre utilităţile sateliţilor, mai ales 

despre numeroasele moduri ale acestora prin care îmbunătăţesc viaţa pe Pământ. În România, Agenția 

Spațială Română (ROSA) este promotorul campaniei. 

Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a declarat în 1999 că Săptămâna Mondială 

a Spațiului va avea loc în fiecare an în aceeași perioadă: 4 – 10 octombrie, aceste date marcând două 
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evenimente: 4 octombrie 1957 — lansarea primului satelit realizat de om, Sputnik 1, deschizând astfel 

calea spre explorarea spaţiului şi 10 octombrie 1967 — Semnarea Tratatului privind principiile care 

guvernează activităţile statelor în domeniul explorării şi utilizării pașnice a spațiului cosmic, inclusiv 

a Lunii și a celorlalte corpuri cerești. 

Evenimentul Săptămâna Mondială a Spațiului este coordonat la nivel global de către 

Organizația Națiunilor Unite, cu sprijinul World Space Week Association (WSWA). 

Elevii au fost foarte activi și dornici să se implice în această activitate, ei știind că astfel școala 

noastră este vizibilă la nivel mondial fiind înregistrată în calendarul activităților organizate sub egida 

acestui eveniment. 

Părinții au fost alături de copiii lor și i-au sprijinit în realizarea proiectelor și apoi în 

popularizarea lor cu ajutorul rețelelor de socializare. Pagina oficială a școlii a avut o secțiune specială 

dedicată acestui eveniment. A apărut articol și în presa locală despre implicarea elevilor și despre 

realizările muncii lor. 

Aceste activități pe care le-am desfășurat au făcut vizibil în online numele școlii noastre la nivel 

local și chiar mondial (am înregistrat personal activitatea pe siteul mondial dedicat evenimentului). 

#wsw2020 #staysafe 
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Promovarea imaginii școlii în mediul online 

Educatoare Sularea Irina   

Școala Gimnazială Bogdan Vodă Maramureș 

În timpul suspendării cursurilor și trecerea acestora în mediul online, atât cadrele didactice cât 

și părinții, dar și copiii, au fost puși în situații neașteptate, nemaiîntâlnite. Adevărata provocare a fost 

pentru cadrul didactic din grădiniță, deoarece acesta a fost nevoit să îți planifice activitățile ținând 

cont de posibilitățile materiale ale părinților, dar și de disponibilitatea acestora de a desfășura aceste 

activități cu copiii de acasă.  

Activitățile propuse să fie pe placul copilului, pentru a-i capta atenția, dar nu prea grele, pentru 

a nu crea dificultate părintelui. Toate aceste activități nu se pot realiza fără o bună colaborare între 

cadru didactic și părinte. Comunicarea este un element cheie în timpul activităților online și nu numai. 

Am încercat să folosesc, în tot acest timp, diferite aplicații și platforme educaționale, pentru a 

capta atenția și pentru o desfășurare mai veselă a activităților cu copiii, am creat jocuri și fise 

interactive și am încercat să fac aceleași activități frumoase și educative, în încercarea de a-i ține pe 

copii conectați, de a merge înainte.  

Activitățile au fost apreciate, lăudate de către părinți și iubite de către copii. În realizarea 

planificării am ținut cont de recomandarea scrisorii metodice pentru învățământ preșcolar. „Cadrul 

didactic realizează planificarea săptămânală, stabilind activitățile care se desfășoară în prezența 

acestuia, dar și acele aspecte care pot fi lăsate la nivelul unor interacțiuni părinte copil- fără a crea 

presiuni nejustificate sau supraaglomerare, realizează și desfășoară întâlniri săptămânale de consiliere 

a părinților care sprijină derularea unor activități cu copiii la domiciliu, stabilește modalitatea de 

transmitere a sugestiilor de activități pentru cei care nu dispun de dispozitive pentru participarea la 

activitățile online.  

PLATFORME ȘI APLICAȚII UTILE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

JINGSAWPLANET- este o aplicație care permite încărcarea unui fișier de tip text sau 

fotografie și decuparea sub forme de piese de complexitatea dorită. Este o aplicație gratuită și nu 

necesită crearea de cont de utilizator. www.jingsawplanet.com  

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2db88d26814a 

PIZAP- este un editor online cu ajutorul căruia putem edita imagini, crea colaje de fotografii, 

afișe în format digital, etc. Este foarte ușor de utilizat, nu necesită cont și este gratuit 

http://www.pizap.com/ 

Worldwall- este o aplicație utilă pentru cadrele didactice deoarece aici se pot crea jocuri 

interactive pentru susținerea învățării. Este un instrument digital ușor de utilizat și plăcut de copii 

datorită elementelor ludice inserate. 

https://worldwall.net 

Imaginea școlii/ grădiniței este promovată, în fața părinților și a comunității, prin realizarea de 

activități atractive, care să stârnească interesul celor implicați, prin participarea la parteneriate, 

concursuri, simpozioane, etc. 
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Importanta activitatii educative realizata în online 

pentru promovarea imaginii scolii 

SULEA ANA 

Locul central in actul de construire a imaginii unei scoli este conferit de calitatea tuturor 

proceselor instructive si educative care au loc in scoala, calitate regasita in nivelul de satisfacere al 

beneficiarilor: elevi, parinti si comunitate fata de serviciile oiferite de scoala. 

Performanta educationala se poate realiza prin atragerea de cadre didactice implicate si 

inchegarea unui corp profesoral competent, promovarea unei viziuni moderne privind actul de 

invatamant, precum si asigurarea unei bune colaborari cu partenerii educationali. 

Perioada prin care trecem, reprezinta si pentru noi, ca si pentru intreaga societate, mai mult 

decat o provocare obisnuita – intregul nostru stil de viata fiind cu totul schimbat. Invatamantul on-

line deschide posibilitatea unei pregatiri coordonate, structurate si etapizate corect. Tot ceea ce 

inseamna proces educational (predare, invatare, verificare si notare) a devenit proces educational la 

distanta.  

Mutandu-ne activitatea in mediul on-line, am facut cunostinta cu aplicatii care faciliteaza 

invatarea la distanta.Noile tehnologii ofera o gama extinsa de aplicatii fiind accesibile si variate, 

metodele conventionale fiind din ce in ce mai putin folosite. 

Clasa, acum, a devenit un mediu virtual de invatare iar web-ul asigura elevilor un pachet variat 

si accesibil de informatii stiintifice. Elevii pot schimba idei si opinii atat intre ei cat si cu profesorii 

in timp real doar cu cateva click-uri. 

Este imbucurator faptul ca si parintii s-au implicat demonstrand responsabilitate si deschidere 

pentru o comunicare eficienta oferind suport copiilor in caz de necesitate. Au inteles ca trebuie sa se 

inarmeze cu rabdare , sa puna accentul, nu atat pe cunostinte, note sau calificative inalte ci in primul 

rand pe echilibrul emotional asigurat de familie, scoala, societate. 

Acum, o parte din parintii care isi vedeau copiilor unici si aveau cerinte exagerate fata de cadrele 

didactice, au inteles cat de complicata este misiunea pedagogilor. Invatarea on-line, prin natura sa, 

necesita un grad de independenta al elevilor si abilitatea de a rezolva probleme atat de invatare cat si 

tehnice. 

In activitatea pe care o desfasor, am pornit intotdeauna de la ,,punctele forte’’ ale elevilor cat si 

ale mele ca profesor: ce stie elevul, ce poate sa faca, ce ii este ingaduit sa realizeze, spre ce are 

inclinatii, de ce abilitati didactice raspunde si mi-am focalizat atentia pe ,, punctele slabe”: ce nu stie 

elevul, ce nu poate sa faca, ce nu a inteles. Calitatea procesului educational se stabileste in grupul 

scolar si depinde de fiecare membru al sau. 

Provocarea cea mai mare a invatamantului on-line este aceea de a gasi unitati masurabile pentru 

demonstrarea competentelor si abilitatilor elevilor. 

Promovarea imaginii unităţii noastre şcolare reprezintă o prioritate pentru o bună colaborare 

între cei trei parteneri educaţionali: scoala-elevi-părinţi 

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

prin spaţiile de învăţare disponibile. 

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

produc şi modul cum pot afecta succesul sau chiar supravieţuirea instituţiei. 
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Proiect de lecţie adaptat pentru activitatea online 

SURUGIU PAULINA ADINA 

Am ales să adaptez proiectul de la CLR pentru lucrul cu elevii în mediul online. 

Platforma folosită: ZOOM  

Sursele online: You Tube  

CLASA: Pregătitoare  

ŞCOALA:  

PROPUNĂTOR:  

UNITATEA TEMATICĂ : “Motănelul Miaunel” 

TEMA: Sunetul și litera [M] 

DISCIPLINA: Comunicare în limba română 

TIPUL LECŢIEI: sistematizare de cunoştinţe 

Forma de realizare: Activitate integrată  (Comunicare în limba română, Matematică şi 

explorarea mediului, Muzică și mișcare, Arte vizuale și abilități practice) 

DURATA: 40 min 

SCOPUL:  Sistematizarea cunoştinţelor dobândite în vederea rezolvării unor probe variate, 

precum şi exersarea unor deprinderi de lucru dobândite anterior  

COMPETENŢE SPECIFICE VIZATE: 

Comunicare în limba română 

1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar şi rar 

1.2. Identificarea unor informaţii variate dintr-un mesaj scurt, rostit clar şi rar 

1.3. Identificarea sunetului iniţial şi/ sau final dintr-un cuvânt, a silabelor şi a cuvintelor din 

propoziţii rostite clar şi rar 

2.4. Exprimarea propriilor idei în contexte cunoscute, manifestând interes pentru comunicare 

3.2. Identificarea semnificaţiei unei/ unor imagini care prezintă întâmplări, fenomene, 

evenimente familiare 

4.1. Trasarea elementelor grafice şi a contururilor literelor, folosind resurse variate 

Matematica şi explorarea mediului: 

3.1. Descrierea unor fenomene/procese/ structuri repetitive simple din mediul apropiat, în 

scopul identificării unor regularităţi. 

3.2. Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în relaţie cu mediul natural. 

Muzică şi mişcare: 

1.1. Receptarea unor sunete din mediul înconjurător, cu durate şi intensităţi contrastante 

2.1. Cântarea în colectiv, asociind mişcarea sugerată de text 

Arte vizuale și abilități practice 

2.3. realizarea de aplicații / compoziții / obiecte / construcții simple, pe baza interesului direct. 
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OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

O1- să formuleze  cel putin trei răspunsuri la întrebări ,referitoare la text, avand ca suport 

imagini; 

O2-să prezinte cel putin doua fapte bune realizate de personajul principal; 

O3-să își exprime părerea față de atitudinea personajelor din text,aducând cel putin două 

argumente;  

O4 – să identifice în cel puțin 3 cuvinte şi silabe sunetele învăţate; 

O5 –să identifice cel puțin cinci cuvinte care contin litera [M] ; 

Strategii didactice: 

Resurse:  

a. Procedurale: conversaţia, problematizarea, demonstraţia, explicaţia, exerciţiul, jocul

didactic, metoda fonetică analitico-sintetică 

b. Materiale: prezentare Power Point, cântecel ,,Aricioaica ”- descărcat de pe canalul you tube ,

mascota zilei,; 

c.Temporale: 40 min

d. Umane : 21 de elevi

e. Spaţiale : computer

Forme de organizare:  individual, frontal,pe grupe

Bibliografie: 

1. Curriculum pentru invăţământul primar, M.E.C.T.S.,2012

2. MECTS - Programele pentru disciplinele Comunicare în limba română, Matematică şi

explorarea mediului, Muzică și mișcare, Arte vizuale şi abilităţi practice, aprobate prin ordin al 

ministrului nr.3418/19.03.2013”; 

3. Didactica Limbii si literaturii române în învățământul primar, Ioan Șerdean

Pentru început voi face o scurtă introducere și o mică descriere a modului în care programul 

funcționează făcând referire mai ales la modalitățile prin care elevii vor putea interveni atunci când 

vor simți nevoia pentru ca eu să pot manageria cât mai bine timpul și modul în care informația va 

ajunge la ei așa cum mi-am propus. Astfel, le voi indica și vom face simulări împreună accesând 

butonul de feedback non-verbal pe care îl au la dispoziție. Atunci când ei se vor conecta la lecție vom 

avea grijă ca microfonul lor sa fie inactiv măcar pentru început. Voi folosi întrebări de tipul: „Aude 

toată lumea ce spun?” Iar ei vor utiliza opțiunea despre care am vorbit anterior, cea pentru feedback-

ul non verbal. Daca ei aud vor apăsa butonul de ok, sau pot semnaliza daca vorbesc prea repede sau 

prea încet apăsând săgețile înainte sau înapoi. Accesând opțiunea - Manage participants – voi putea 

să îmi dau seama câți dintre ei sunt pregătiți pentru lecție, acestă opțiune fiind și un mijloc de a face 

prezența.  

După ce am realizat conexiunea optimă voi începe predarea propriu-zisă cu captarea atenției: 

„ Bună dimineața, dragi iepurași! 

Bine ați venit,aici ne-am întâlnit! 

Astazi ne jucam și ne distrăm 

Numai lucruri bune noi învățăm!”, nu înainte de a mă asigura că ei sunt într-o stare bună, 

discutând scut despre ceea ce au făcut nou cu o zi în urmă. Le prezint elevilor felul  în care ne-am fi 

desfășurat activitatea dacă am fi fost la școală pe parcursul orei de Comunicare în Limba Română, în 

partea din față a clasei,pe covor.  

Așa că voi face apel la capacitatea lor de a se relaxa în interiorul caselor lor și acesta este și 

motivul pentru care voi accentua faptul că din toate lucrurile „mai puțin plăcute” ar trebui de fiecare 
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dată să luăm partea sau părțile bune. ”Cu siguranță, acasă este cel mai potrivit mediu pentru a ne simți 

relaxați, așa că o să vă rog să vă așezați cât mai comod pentru a ne bucura de activitatea de astăzi.” 

Elevii vor face cunoștință cu mascota zilei, ,,Veverița darnică,,. Dirijarea învățării   

- le voi da posibilitatea să poată vedea imaginea cu veverița, (pe care am salvat-o înainte, alături

de toate materialele, într-un folder denumit cu numele disciplinei și data pentru care voi folosi 

materialele) accesând butonul – Share desktop- și selectând mai apoi imaginea.  

Voi anunţa tema şi obiectivele operaţionale ale lecţiei: „Pentru că ajutorul nostru este Veverița 

darnică, astăzi vom învăța cât de importantă este dărnicia și vom consolida cunoștințele pe care le-

am dobândit în orele trecute ,cu privire la sunetul și litera [M].  

Moment în care pe ecran voi afișa imaginea cu litera M. Rog elevii să-mi spună ce înțeleg ei 

prin cuvântul ,,dărnicie,, dacă este important să fim darnici și ce fapte care să demonstreze dărnicia 

au făcut ei săptămâna aceasta? Vreau să subliniez că înainte de toate am discutat despre modul în care 

se vor putea anunța că doresc să răspundă și despre faptul că microfoanele vor fi pornite doar dacă 

vor să răspundă pentru a evita microfonia.  

După aceste discuții îi voi anunța că urmează sa urmărim un material PPT despre veverița pe 

care tocmai am cunoscut-o.  

Urmărim PPT- ul ,,Toamna și veverița darnică,, tot prin accesarea butonului share desktop care 

le permite să vadă desktopul meu, (mă voi asigura că sunt activate butoanele share component sound 

pentru sonorul filmulețului și cel de optim fullscreen pentru a vizualiza ecranul complet), după care 

se fac discuții pe baza textului vizionat: 

1. Care sunt personajele întâlnite?

-după fiecare răspuns voi afișa pe desktopul

meu imagini care să ilustreze răspunsurile date.

2. Ce fapte bune a făcut Veverița darnică?

3. Își merită răsplata de la Zâna Toamnă?

Grupați în echipe, vor primi textul printat pe coli A4, unde vor înconjura litera [M], după care 

vor despărți cuvintele în silabe și vor identifica locul sunetului [m].  

Pentru obținerea performanței, elevii vor fi împărțiți in trei echipe. Mă voi folosi de butonul 

de Breakout rooms pentru ai împărți pe echipe dar voi bifa opțiunea programului de așezare aleatorie 

în echipe. Ei vor avea în imagine un copac, în interiorul căruia vor putea desena cu ajutorul butonului 

adnotate litera M . Câștigătoare va fi echipa care va reuși să ducă cel mai bine la îndeplinire sarcina. 

Voi trece pe rând pe la fiecare echipă pentru a le mai da indicații, apoi când constat că toate echipele 

se apropie de final îi voi aduce din nou în sala principală. 

Asigurarea retenţiei  si realizarea transferului se va realiza prin răspunsurile  la întrebări 

despre morala textului, despre bunătate și despre modul în care ni se întorc faptele bune. 

Încheierea lecţiei/ tema pentru acasă. Elevii vor asculta melodia ”Aricioaica” de Tudor 

Gheorghe, ariciul fiind un alt posibil prieten al veveritei ,din lumea celor care nu cuvântă. Cântecul 

va fi însoțit de executarea mișcărilor pe ritm. 

Se fac aprecieri asupra modului în care s-a desfăşurat ora, asupra participării elevilor la lecţie. 
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ASPECTE ALE EDUCATIEI IN PANDEMIE 

PROF. INV. PRESCOLAR SUSU SANDA        

SCOALA GIMNAZIALA “DIMITRIE GUSTI’’ NEREJU         

GRADINITA NR. 3. NEREJU 

Sistemul de invatamant s-a reorientat catre practici noi de comunicare si de cooperare prin care 

sa asigure continuitatea invatarii si functionarea organizationala. 

Educatoarea, dispune de capacitatea de înțelegere a copilului, să trăiscă împreună sentimente 

puternice, să creeze situații care să îmbogățească conștiința copilului cu anumite reprezentări și 

obișnuințe, să-și transforme ocupația într-o frumoasă misiune.Pe perioada carantinei, 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 mari sau 

chiar imposibila pentru cei mici. 

Totusi, parintii au primit sarcini de la educatoare cu referire la organizarea timpului si a 

activitatilor sfaturi pentru o comunicare eficienta bazata pe repere cunoscute copiilor si cu mult accent 

pe emotii. 

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 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 ne permite conferințe susținute în 

timp real, iar implicarea preșcolarilor a fost foarte mare, am încercat cu succes și procesul de predare. 

Părinții au fost extrem de mulțumiți. 

Activitatile 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 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 
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prin comportamente provocatoare aparent fără un motiv anume. Conectarea zilnica cu 

educatoarea este importantă pentru a reda stabilitatea și continuitatea copilului.  

Metodele prin care cei doi se conectează pot fi diferite:  prin filmulețe cu activități, cântece, etc. 

pe care educatorea 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. 

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. 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.  

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. Cea mai mare provocare pentru părinții care lucrează de acasă în această 

perioadă este să își îndeplinească sarcinile de la serviciu și în același timp să răspundă nevoilor 

copilului sau chiar al copiilor. Și este frustrant pentru ambele părți când nevoile lor nu sunt satisfăcute 

și când reacția copilului la lipsa de atenție a părinților. 

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.  

Multe educatoare si parinti au inteles ca nu proiectele didactice sau curriculumul scris conteaza 

mai mult, ci starea emotionala a copiilor si a parintilor sunt prioritare in aceasta perioada de izolare. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

PRIN ACTIVITATEA ONLINE 

Prof. înv. primar Șut Adriana-Otilia, Sălaj 

Trăim în secolul culturii digitale, iar una dintre preocupările sistemului de învățământ românesc 

este adaptarea continuă la noile tendințe în ceea ce privește metodele de predare moderne. Situația 

actuală a determinat în întreaga lume ca instituțiile de învățământ să caute platforme de învățare 

online pentru a continua procesul de educare a elevilor. ”Noul normal”, acum este un concept 

transformat al educației, iar învățarea online stă la baza acestei transformări. Astăzi, învățarea digitală 

a apărut ca o resursă necesară pentru elevi și școli din întreaga lume. Pentru multe școli, acesta este 

un mod cu totul nou de educație pe care au trebuit să îl adopte. Învățarea online este acum aplicabilă 

nu doar pentru a învăța elevii, ci se extinde și la învățarea activităților extracurriculare. În ultimele 

luni, cererea de învățare online a crescut semnificativ și va continua să o facă în viitor. 

Ca profesor pentru învățământul primar, am început să încorporez platformele digitale în 

demersul didactic și am constatat că folosirea rețelelor de socializare 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. Unul 

dintre principalele avantaje ale accesării paginilor de pe web este că majoritatea au hiperlinkuri ce ne 

conduc către o altă pagină și ne deschid o cantitate vastă de informații. 

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.  

Promovarea imaginii școlii reprezintă o prioritate pentru o bună colaborare între cei trei factori 

educaţionali: școală-elevi-părinţi și reprezintă o caracteristică esențială a gestionării și conducerii unei 

școli moderne. 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. Ea 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. 

Realizările școlii pot fi pierdute în imagini și percepții negative. Gestionarea unei bune acoperiri 

media poate fi diferența dintre părinți și comunitatea locală care percep școala în mod negativ sau 

pozitiv. Percepția comunității mai largi va fi în mare măsură determinată de aceasta. A fi pro-activ în 

gestionarea știrilor bune nu numai că poate aduce o atenție pozitivă asupra școlii, dar poate avea și 

beneficii tangibile substanțiale cum ar fi: atragerea potențialilor părinți și elevi; recompensarea și 

sărbătorirea muncii anumitor copii, profesori și părinți; contribuția la un sentiment de comunitate 

școlară; atragerea unui personal calificat; atragerea de parteneri ai comunității de afaceri. 

Promovarea școlii în mod pozitiv prin intermediul mass-media este esențială pentru ca școala 

să se dezvolte și să prospere. 

Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se realizează prin 

fiecare cadru didactic din instituție, în primul rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, 

părinții fiind, în principal, primii interesați de acest aspect. Motivarea elevilor printr-o educație 

individualizată, adaptată particularităților lor, folosirea mijloacelor tehnologice în strategii de predare 

atractive creează o imagine pozitivă asupra școlii. Promovarea imaginii instituției se realizează și prin 
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elaborarea unor proiecte la nivel local care să vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplelor 

de bună practică în managementul instituțional. 

Datorită noului mod de a comunica cu părinții, toate aspectele pozitive ce au loc în procesul 

educațional ajung mult mai repede la cunoștința acestora. Ei pot participa indirect la orele realizate 

online, sunt mult mai conectați la activitățile pe care le realizează cadrul didactic. Mutarea întregii 

activități pe o platofrmă educațională face ca accesul părinților la tot ceea ce se întâmplă în timpul 

orelor să fie mult mai vizibil și mult mai facil. 

Sistemul de învățare online, cu gama sa de opțiuni și resurse, poate fi personalizat în multe 

moduri. Este cel mai bun mod de a crea un mediu de învățare perfect, adecvat nevoilor fiecărui elev. 

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.

Promovarea imaginii școlii se poate face prin pagina web ale școlii sau prin grupurile Facebook, 

repectiv Whatsapp, 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. 

Se poate formula ca o concluzie că imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor 

ceea ce au aceștia nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea 

învățării, combaterea discriminarii, promovarea unui comportament moral pozitiv, și participarea la 

activitați extrașcolare.  
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Importanța activităților educative realizate în online   

pentru promovarea imaginii școlii 

ȘUTELCĂ ȘTEFANIA NADIA, Prof. Limba și literatura română,  

Școala Gimnazială ”TRAIAN”, Craiova, Dolj 

În această perioadă, întreaga omenire traversează o perioadă dificilă. O pandemie ne-a schimbat 

întreaga viață. Tiparul pe care îl urmam zi de zi, pe care îl învățasem ca pe tabla înmulțirii, pe care 

nu aveam curajul să-l depășim, deoarece niciodată nu ne puteam gândi ce se va întâmpla, căci era 

dincolo de granițele cunoașterii noastre, a fost distrus. Tot ceea ce știam este diferit acum, inclusiv 

educația, ce ar trebui să fie mereu pusă pe primul loc. Orice s-ar întâmpla, educația este mereu cea 

mai importanta. De ce? Pentru că atunci când ești pus față în față cu o problemă, o rezolvi cu ajutorul 

cunoștințelor dobândite la școală. Aceste cunoștințe ne fac viața mult mai ușoară, când sunt folosite 

corespunzător. 

Imaginea unei școli arată munca depusă de-a lungul anilor. Dacă munca este  și recunoscută de  

specialiați, cu atât  este mai importantă, căci aceasta crește popularitatea școlii și îi îmbunătățește 

imaginea. Așadar, imaginea școlii este foarte esențială și trebuie menținută cât mai sus. 

Rezultatele obținute în Școala Gimnazială ”Traian” din Craiova, județul Dolj, activitățile 

pe care le desfășurăm, perseverența noastră  și dorința  de a învăța dovedesc că suntem cu adevărat o 

școală unită, o scoală primitoare, o școală care dăruiește informația, nu o impune. 

Imaginea școlii noastre este constant îmbunătățită datorită rezultatelor elevilor și, desigur, 

datorită cadrelor didactice, ce aduc mereu diversitate, prin diferite mijloace de învățare. Alte metode 

pentru îmbunătățirea imaginii unei școli sunt acțiunile  de voluntariat organizate de școală sau 

proiectele în parteneriat cu alte școli, pentru dezvoltarea aptidudinilor sociale.  

În contextul actual, proiectele nu se pot desfașura fizic. De aceea,  o alternativă pentru ca acestea 

să se poată desfășura, este chiar în mediul online. Chiar și unele proiecte de voluntariat se pot 

desfășura în acest fel.   

Într-adevăr, imaginea unei școli poate fi îmbunătățită cu ajutorul internetului. Un exemplu 

concret este postarea activităților făcute de o școală pe rețelele de socializare. Aceste postări pot fi 

distribuite foarte repede, deci informația ajunge oriunde, oricând astfel încât foarte mulți oameni pot 

afla despre realizările instituției. 

Această variantă este mult mai folositoare decât cele ce prevedeau afișe sau  pliante, utilizate 

în trecut, căci, în prezent, atenția noastră se îndreaptă foarte mult spre telefon, fiind diminuată cea 

îndreptată spre alte surse de informare.  

De asemenea, orele făcute cu ajutorul internetului pot îmbunătați imaginea unei instituții dacă 

sunt bine executate, deoarece elevii și părinții le vor promova și, din nou, informația poate ajunge 

destul de departe. 

Deși desfășurarea activitaților educative în mediul online este mai complicată si obositoare, 

aceasta are si beneficii, elevii facând orele într-un mediu mai confortabil și mai liniștitor, având mai 

mult timp să finalizeze temele pentru acasă. 

Pe lângă beneficii, există și dezavantaje, deoarece elevii nu se pot intâlni, explicatiile 

profesorilor nu se inteleg mereu foarte bine din cauza conexiunii la internet și elevii primesc mai mult 

de învățat și de lucrat acasă.  Chiar dacă școala prin intermediul online este foarte importantă, elevilor 

le este ușor să nu participe la ore și să justifice cu ușurință absențele. 

Profesorii de la Școala "Traian" care nu predau materii de examen au dat dovadă de întelegere, 

deoarece nu au urmărit suprasolicitarea elevilor aflați deja într-o situație dificilă, cadrele didactice au 

avut, de asemenea, libertatea de a alege platforma utilizată pentru orele online. 
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În concluzie, activitățile educative desfășurate în mediul online sunt foarte importante pentru 

îmbunătățirea imaginii școlii și au reprezentat cea mai bună soluție într-o criză mondială, astfel nu a 

fost necesară înghețarea anului școlar. 
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Educația online – provocări și oportunități 

profesor învățămȃnt primar Szaba Alina-Teodora, 

Şcoala Gimnazială ,,Ovidiu Hulea”, Aiud, jud. Alba 

Învățarea online îi ajută pe elevi să progreseze, însă este important să se ajungă la un echilibru 

între inovație și convenționalitate. 

Procesul de învăţare defineşte oamenii la orice vârstă. Existenţa umană în sine este condiţionată 

de învăţare; pentru a supravieţui suntem nevoiţi să învăţăm: să cunoaştem mediul, să ne cunoaştem 

apropiaţii şi forma cea mai profundă să ne autodepăşim. Cea mai nouă tendinţă în învăţământ, 

cunoscută şi apreciată ca cea mai eficientă şi de dorit de până acum, este învăţământul electronic. 

Cunoscut ca „e-learning” sau mai nou ca „e-education”, conceptul de învăţământ electronic este 

reprezentat de interacţiunea dintre procesul de predare – învăţare si tehnologiile informaţionale. E-

learning este în acest moment mai mult decât un concept, este parte din învăţământul actual, tinzând 

să devină tot mai căutat prin economia de timp pe care o implică. E-learning semnifică, într-o definiţie 

neconsacrată, şansa omului de a se informa facil, rapid, în orice domeniu, nefiind condiţionat de un 

suport fizic (cărţile din hârtie) sau de un intermediar (profesorul). Acest concept permite flexibilizarea 

procesului de învăţământ până a le oferi cea mai largă gamă de cărţi electronice, sfaturi, imagine şi 

text.     

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 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.  

Dezvoltarea profesională şi învăţarea în modelul tradițional devin deja istorie. Nu există experţi 

în clase, lucrurile se mişcă rapid, iar profesorii şi elevii trebuie să facă echipă pentru crearea unui 

mediu de învățare prin utilizarea tehnologiilor moderne. Astăzi, cel mai bun și cel mai important canal 

de distribuție este cel online. Mediul online sprijină abilitățile secolului XXI precum colaborarea, 

comunicarea și creativitatea. 

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. Astăzi, putem vorbi despre o învățare combinată care îmbină 

oportunitățile de învățare față în față cu oportunitățile de învățare online. 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 cursanţilor şi pentru a le permite fiecărui cursant să studieze în ritmul propriu. 

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 valorificare eficientă în raport cu beneficiarii săi direcți. Atât timp
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cât acceptăm, ca profesori, că tehnologia modernă care facilitează accesul la informații și relaționarea 

rapidă și complexă cu medii dintre cele mai diverse ocupă astăzi un loc foarte important în viața 

elevilor noștri, trebuie să înțelegem și că acest aspect poate și trebuie valorificat și în activitatea 

noastră. 

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. 

Adaptarea la educația 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. În întreaga lume, universitățile, colegiile şi şcolile trebuie să îşi 

pregătească profesorii pentru schimbare. Pe măsură ce cultura societăţii noastre se schimbă ca răspuns 

la inovațiile tehnologice, instituțiile și profesorii trebuie să se adapteze. 

Bibliografie: 

Cucoș Constantin, Elemente de inovare a educației, București, Editura Universității din 

București, mai 2020 

www.didactic.ro 
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De ce este important să promovăm imaginea unităţilor şcolare în comunitate 

Profesor pentru învățământul primar Szabo Andreea Maria 

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. 
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Metode didactice aplicate în cadrul orelor de Istorie 

Prof. Tăbăcelea Mihaela   

Școala Gimnazială ,,Constantin Platon” Bacău 

În contextul actual, toți cei implicați în sistemul de educație au identificat, selectat și aplicat 

diferite metode didactice. Eu voi prezenta trei metode didactice pe care le-am aplicat ca și Proiect. 

1. Metoda pălăriilor gânditoare am aplicat-o la finalul unității Călători și călătorii-Europa și

Lumea Nouă. 

Astfel, elevii s-au organizat în cinci echipe: 

Pălăria galbenă - prezentarea aspectelor pozitive; de exemplu se poate face referire la 

consecințele pozitive ale marilor descoperiri geografice 

Pălăria roșie - prezentarea emoțiilor; aici se pot prezenta fricile navigatorilor, emoțiile pe care 

le-au avut atunci când au descoperit noi teritorii 

Pălăria neagră - prezentarea aspectelor negative; de exemplu, elevii pot prezenta consecințele 

negative ale descoperirilor geografice 

Pălăria albă - prezentarea evenimentelor 

Pălăria verde – prezentarea noutăților; se pot enumera noile instrumente de navigare, noile 

teritorii și oceane descoperite 

Pălăria albastră revine cadrului didactic. 

2. Fotografia povestită

Clasa a fost organizată în șapte echipe. Fiecare echipă a căutat o fotografie sugestivă pentru 

Primul și Al Doilea Război Mondial.  

Trebuie specificat faptul că echipa a identificat și informații care să răspundă la întrebări 

precum: 

Ce eveniment prezintă? 

Când a fost realizată? 

Ce sugerează fotografia? 

De cine credeți că a fost realizată? 

Care credeți că este povestea fotografiei? 

3. Scrisoare către un personaj

La clasa a V-a am aplicat această metodă didactică, sugerând elevilor să redacteze o scrisoare 

unui personaj istoric din istoria antică a grecilor. 
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După cum observați am prezentat trei metode didactice care nu presupun jocuri online. Am 

decis acest lucru deoarece eu consider că la finalul unui capitol pe care copiii l-au plăcut mai mult, 

au manifestat mai mult interes, trebuie să aplicăm aceste metode, stabilind ca într-o oră, elevii să 

prezinte materialele realizate.  

Astfel, elevii lucrează în echipă, sunt direct implicați, manifestă interes. Aceste metode 

didactice pot fi utilizate atât în mediul online cât și în mediul clasic. 

Bibliografie: 

Bolovan Paula, Didactica istoriei, Presa Universitară Lujeană, Cluj, 2007. 

https://edict.ro/ (2 februarie 2020,20:52) 
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ÎNVĂŢAREA ON LINE ŞI IMPORTANŢA EI ÎN DEZVOLTAREA ŞCOLII 

ŞI PROMOVAREA IMAGINII ACESTEIA 

TĂBÎRCĂ VICTORIŢA GEANINA 

LICEUL TEHNOLOGIC „P. S. AURELIAN”, SLATINA 

Într-un mediu în care cadrul legislativ se modifică în fiecare zi, cu formulări uneori neclare, 

explicabile prin prisma vitezei cu care sunt adoptate, dar pe zone extrem de importante și vulnerabile 

pentru mediul de business, precum protecția socială, interzicerea unor activități sau continuarea lor 

în forma modificată semnificativ, dispunerea unor măsuri cu impact asupra partenerilor de afaceri - 

mai ales dacă societatea se află într-un lanț de furnizor-distribuitor, managementul este chemat să ia 

hotărâri rapide și de mare impact. 

În toate ipotezele menționate mai sus, societatea se comportă în funcție de și în baza deciziilor 

luate de către management, aspect care comportă riscuri ridicate pentru acesta din urmă prin prisma 

răspunderii. 

Așteptările exagerat de ridicate, perfecționiste, centrarea excesivă pe conținuturi și rezultate, în 

dauna proceselor, împovărarea celor care învață cu teme doar pentru a bifa formal parcurgerea de ore 

nu sunt elemente care să conducă la eficiența procesului. 

Școala de acasă trebuie să țină cont de dispoziția de învățare a tuturor, să-și infuzeze mesajele 

cu formule, clasificări, rezolvări de probleme, dar și cu înțelegere și răbdare. Școala de acasă nu e 

doar o enciclopedie, ci și o aventură comună de cunoaștere, de învățare și de traversare în condiții 

bune, împreună, pe cealaltă parte a crizei. 

Avantaje si dezavantaje ale învăţării online 

       Avantaje: 

1. distribuirea rapida a materialelor didactice

Profesorii sau administratorii pot transmite foarte repede, oricand, oriunde si oricui informaţiile 

pe care le doreste. Astfel nu mai este nevoie de sincronizarea persoanelor pentru a se întalni fizic si 

nimeni nu va pierde nimic pentru că informaţiile rămân online. 

2. elevii/ studenţii intra în posesia materialelor print-o simpla accesare

Orice persoana din grupul ţintă are acces la toate informaţiile, oriunde şi oricând. 

3. existenţa conţinuturilor multimedia

Prin internet pot fi transmise şi imagini, videoclipuri, fişiere şi orice fel de materiale virtuale 

care întotdeauna au eficientizat învăţarea. 

4. conţinuturile pot fi şterse, corectate sau actualizate cu uşurinţă

Dacă distribuitorul îşi dă seama că a transmis o informaţie greşit sau poate doreşte să o 

actualizeze, el poate face acest lucru oriunde şi oricând. De asemenea, orice document poate fi editat 

si reedidat, astfel corectarea nu mai produce dificultăţi. 

5. serviciu folosit de una sau mai multe persoane, crearea grupurilor
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Informaţiile pot fi îndreptate spre o persoană sau către mai multe în acelaşi timp în mod 

individual sau se pot crea grupuri în care utilizatorii pot să şi comunice. 

6. folosirea conţinuturilor interactive, existenţa feed-back-ului

Fiind existente grupurile, membrii pot face schimb de experienţe, păreri sau informaţii. De 

asemenea, ei pot primi feed-back în timp real, chiar rapid de la administratorul grupului sau de la 

colegi. Astfel există şi interactiune virtuală şi nu numai învăţare individuală. 

       Limite și dificultăți / Dezavantaje 

1. dificultăţi în utilizarea tehnologiei

Tehnologia avanseaza zi de zi şi nu toate persoanele sunt la zi cu noutăţile. De aceea de multe 

ori sunt întâmpinate probleme de utilizare şi de accesare a informaţiilor sau de realizare a unor 

proiecte sau teme. De asemenea sunt întâlnite situaţii de confuzie şi dezorientare, de unde apare şi 

lipsa de motivaţie. Dar această problemă poate fi rezolvată prin tutoriale video. 

2. lipsa comunicării reale/ fizice

Când învăţarea şi comunicarea rămân axate în mediul virtual, atunci când oamenii se întalnesc 

nu mai ştiu să comunice şi încep să comunice tot prin tehnologie. Folosirea mediului virtual în exces 

ne robotizeaza! 

Creșterea implicării părinților în activitățile școlii este o bună practică prin care creşte gradul 

de promovare a imaginii şcolii , de care țin seama sau ar trebui să țină seama toate unitățile școlare 

din învățământul preuniversitar. Un factor important pe care îl vom explica în alte două livrabile este, 

legat de creșterea implicării părinților în activitățile școlii – comunicarea acestora cu școala și 

diversele perspective teoretice - și de aici și practice, pe care le presupune comunicarea interumană. 

De cele mai multe ori, părinții asteaptă mai mult de la școală și nu fac mai nimic pentru 

dezvoltarea unei relații mai strânse cu proprii copii. Pentru ei școala este singura responsabilă de 

educația copiilor. Dezintersul părinților poate nărui tot efortul pe care profesorii îl depun la orele de 

curs. Profesorul/ învățătorul / educatorul trebuie să fie interesat să știe mai multe despre situația pe 

care elevul o are acasă, despre preocupările și modul de viață al acestuia.Fără implicarea și ajutorul 

părinților, sistemul educativ nu își găsește singur căile prin care își poate îmbunătății performanța și 

modul de lucru. 

Creșterea implicării părinților reprezintă un factor important în dezvolarea și creșterea copiilor. 

O bună colaborare a părinților cu școala poate îmbunătăți procesul de educație. Părinţii sunt, în 

general, parteneri activi în desfăşurarea unor programe care se desfășoară în cadrul şcolii. De 

asemenea, părinţii pot fi atraşi alături de şcoală prin forme variate de activităţi extraşcolare, 

determinându-i să adere la ideea de colaborare activă, acceptând rolul de factor răspunzător în 

devenirea propriului copil. 

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. 

Pentru creșterea implicării părinților în activitățile școlii apreciem că sunt necesare a fi aplicate 

constant următoarele exemple de bune practici: 

a) Elaborarea de către fiecare școală a unor programe – numite programe de

educare/implicare a părinților în activitatea școlară - care să fie cunoscute de elevi și părinți care să 

contribuie la creșterea implicării și responsabilizării părinților în activitățile școlare; 
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b) Obținerea unei implicări benevole a părinților, de bună voie, care numai astfel poate fi

benefică, iar sprijunul acordat este real; 

c) Implicarea părinților în activitățile extrașcolare;

d) Participarea părinților, alături de copil, la activitatea de învățare de acasă;

e) acordarea unei zile libere din partea angajatorilor pentru prezența părinților la ședințele cu

părinții sau la întâlnirile cu personalul școlii. 

Deși părinții elevilor din instituțiile educaționale situate în zone defavorizate sunt, ca toți 

părinții extrem de ocupați cu problemele familiale sau profesionale curente, este în interesul lor 

evident, dar și al tuturor celorlalți actori educaționali și locali care au legătură cu problemele 

educaționale, să se implice în rezolvarea problemelor educaționale, semnalate de instituția 

educațională și, împreună cu factorii de conducere ai școlilor în cauză sau ai instituțiilor/autorităților 

locale să găsească cele mai bune căi și mijloace pentru a rezolva cu succes toate problemele apărute 

în domeniul educației incluzive. 
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PROMOVAREA IMAGINII SCOLII       

SCOALA ONLINE 

Prof. inv. presc. Tache Dorina-Alexandra   

Scoala Gimnaziala Nr. 308, Bucuresti 

Promovarea imaginii scolii este una dintre tintele principale ale oricarei institutii de invatamant. 

Cunoasterea scopurilor si viziunii unei scoli de catre membrii comunitatii este esentiala pentru 

dezvoltarea institutiei si recunoasterea valorii acesteia. 

Modaltatile prin care se poate promova imaginea unei scoli sunt multiple, insa situatia actuala, 

datorata pandemiei Sars-cov2, limiteaza posibilitatile pentru realizarea acestui lucru. Astfel, mediul 

online este principala sursa si modalitate de promovare a imaginii unei scoli. 

Postarea unor  fotografii realizate pe parcursul activitatilor desfasurate online cu elevii pe site-

ul scolii, promovarea in spatiul virtual al proiectelor educationale organizate de scoala sau la care 

scoala este partener, promovarea motto-ului si viziunii scolii sunt modalitati prin care unitatea scolara 

isi poate promova propria imagine. 

Utilizarea unor instrumente moderne de predare-invatare- evaluare, site-uri, aplicatii si jocuri 

educative precum Kahoot, jigsawplanet, Chatterkid, platforma Google, prezentarea intregii 

comunitati a modului de lucru in scoala, reprezinta o metoda de promovare a imaginii scolii. 

Prezentarea componentei resursei umane, existenta unui numar crescut de cadre didactice 

calificate si titulare reprezinta un plus in crearea unei imagini pozitive a unei scoli. 

Toate lucrurile frumoase din cadrul unei scoli trebuie valorificate si facute cunoscute intregii 

comunitati, iar internetul faciliteaza realizarea acestui lucru. 
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Promovarea imaginii școlii 

Educatoare: Tălau Alina Maria    

Școala GimnazialăŢânțăreni, 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. 

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. 

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. 

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. 

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
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Tălpeanu Ramona Felicia     

Grădinița P. P. Bocșa, Jud. Caraș Severin 

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. 

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. 

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. 
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PROMOTING THE SCHOOL THROUGH ONLINE TEACHING 

Tamisi Mirela-Maria,     

Liceul cu Program Sportiv, Tg. - Jiu 

The image of an educational institution is determined by a set of criteria, rules and 

interpretations that are structured over time and transmitted through tradition, modified and enriched 

successively with new elements, accepted and assimilated by the community. The image is dependent 

on the information field in which it is formed, being conditioned by the characteristic of age, sex, 

religion, level of culture and tools, ethnicity or politics, etc. 

School promotion is not as advanced as in the corporate sector, but educational institutions have 

begun to adopt more sophisticated strategies that set them apart from the competition. High 

competition causes an increase in the need to differentiate, so to do branding, in other words, use 

marketing and public relations in the school environment. Marketing is the business of attracting 

students and parents to your school, and retaining their loyalty and support. Public relations (PR) is 

about actively maintaining a favourable public image/impression for your school. 

School image is important for different reasons. One of them is that healthy recruitment of 

students is essential in financing your school .There is also a proven link between a school’s image 

and the achievements of its students. Moreover, a positive image allows the school manager to attract 

and retain high quality staff, which can improve school success and further bolster your image. 

Another reason is that  supporters and members of the community are hesitant to be associated with 

schools that have a poor public profile. With so much competition and other viable alternatives – poor 

image will drive prospects away and through the gates of another school down the road. 

Finally,promoting your image can lead to a performance focus in your school community and serve 

as a powerful tool for school improvement generally. 

Enrolling students is critical to each school’s existence. Without students, a school simply could 

not function and greater number of students the greater the chance a school has for making an impact 

in the community.It’s evident that schools that are managing their school’s image and have embraced 

marketing and public relations devices – such as websites and social media, professional 

prospectuses, advertisements, direct mail– have increased enrolments and improved community 

engagement. 

Nowadays, due to the pandemic, we can add for sure to the list above the online lessons. The 

way the teachers help their students to learn and feel comfortable while doing this is the key to 

promote the school. More than that, the school culture, generally speaking, makes the difference in 

promoting it.It consists of the underlying influences and attitudes within the school — based on the 

norms, traditions and beliefs of the staff and students, both in traditional and online teaching. The 

prevailing atmosphere in a school will affect everything that goes on inside its walls.This goes beyond 

the student body, it also involves how teachers interact with each other, their students, and the parents. a 

positive school culture is a place where your efforts are translated into positive experiences for both staff 

and students. Success, joy, and accomplishment are all main features of a positive school culture.When 

your school has a positive culture, teachers are excited to work because they see the bigger picture, and 

students are in a better position (mentally and emotionally) to learn. 

Generating clear, open communication with the parents of your students can help you avoid 

misunderstandings and remove feelings of mistrust or hostility.To involve parents in your school culture, 

give them a platform for feedback on classroom activities or school programs. Ask them about their 
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hopes or concerns regarding their children’s education, especially now, when we cannot see in the 

classroom and we teach remotely. Go beyond parent-teacher meetings and organize workshops where 

teachers and parents can discuss homework, study skills, and tests.Involving parents in school activities 

in a meaningful way also helps foster positive feelings between the school and the parents. 

Celebrating personal achievement and good behavior in students means more than the occasional 

"good job."Complimenting kids helps them to feel that they are cared for individually. Both you and 

your staff play a huge part in this. One way to generate more positive reinforcement from your staff is to 

set goals for the number of compliments each member has to give during the day or week. Encourage 

them to give specific compliments that highlight what each individual student has done well. 

Your school and classroom rules should be clear to all students, and should be well-

regulated.However, this doesn’t mean that you need to establish rules for every possible 

situation.Instead, create school norms that focus on building positive values in your class. This helps 

kids to learn, not just what they should and shouldn’t do, but why they should or shouldn’t do it. 

When in school, students are learning more than just instruction. They’re also developing their 

social skills, and learning how to become successful adults.Schools that help students develop essential 

social skills are preparing them on an even deeper level for their future after graduation. Throughout the 

day, teachers should include activities that help students develop qualities such as empathy, reliability, 

respect, concern, and a sense of humor. 

Students are not the only people in a school who should be learning. Teachers need to improve 

their professional skills in line with current requirements.  Nowadays, educational  systems  around  

the  world  are  under  increasing  pressure  touse  the  new  information  and  communication  

technologies  to  teach students  the  knowledge  and  skills  they  need  in  the  21st  century.  It is 

known that there are radical implications ICTs have for conventional teaching and  learning.  It  

predicts  the  transformation  of  the  teaching-learning  process and the way teachers and learners 

gain access to knowledge and information.With the emerging new technologies, the teaching 

profession is evolving from  an  emphasis  on  teacher-centred,  lecture-based  instruction  to  student-

centred,  interactive  learning  environments.  Designing  and  implementing successful  ICT-enabled  

teacher  education  programmes  is  the  key  to  fundamental, wide-ranging educational reforms, not 

to mention its importance during the pandemic when most schools in many countries had to switch 

to online learning. So, skillful teachers can also help promoting the school image through their work. 

All in all, the change process starts with each of us. We should make an effort to mimic the 

behavior and attitudes that we want to see displayed in our school. Keep working patiently at building a 

school image that fosters positive action, and students who will choose your school will be better 

prepared to learn better and become more successful now and into the future. 

Webography: 

https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/268-275_1.pdf 

https://www.msp.com.au/why-you-should-promote-your-school/ 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000129533  

https://www.prodigygame.com/main-en/blog/school-culture  
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PROMOVAREA IMAGINII ŞCOLII 

Prof. Înv. Preşc. Tanasă Renata Amalia 

MOTTO:  

“Nu zidurile fac o şcoală, ci spiritual ce domneşte într-ânsa” (Ferdinand, rege al României) 

Promovarea imaginii a unei  unităţi  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. 

Părintele copilului este liber să aleagă. Această dependență a unității școlare de libertatea de 

alegere a elevilor/copiilor 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”, scoala trebuie să se 

adapteze mereu la nevoile copiilor 

.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. 

John Dewey spunea că “şcoala e făcută numai pentru a servi viaţa socială.“ Şi ce poate fi mai 

frumos decât această mare familie în care noi,fiinţele umane,suntem mici făclii ce ard lalolaltă 

luminându-ne totodată propia viaţă şi încercând să înţelegem ce este cu adevărat omenirea.Multe 

lucruri se învaţă din şcoală pentru că aici trebuie găsită inspiraţia de a-ţi fi “propiul dascăl,cel mai 

bun şi cel mai aspru.”(Nicolae Iorga) 

  Şcoala nu este un fenomen abstract ,nu este o instituţie rigidă,militarizată.Şcoala este formată 

din oameni şi este formator de caractere. Copilul vine din mediul familial cu un sistem propiu de 

valori:În cultura populară o persoană este sancţionată cu zicala: “Nu are cei şapte ani de acasă” ori cu 

“Degeaba are carte. “  La fel se spune şi despre  o persoană că “Are bunăcreştere” sau  “Se cunoaşte 

că are şcoală.” De ce şcoala şi familia sunt principalele instituţii vizate de mediul social? Pentru că 

amândouă contribuie la educaţia individuală  a unei persoane. 

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.  

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 care 

didactice, internet, pliantul de prezentare, afişe, broşuri, flayere, mape de prezentare, ziarul (revista) 

grădiniţei, cărţi de vizită,şi ecusoane,  etc. Este necesară şi important implicarea tuturor persoanelor 
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din școală (manageri, cadre didactice, elevi, părinți) pentru determinarea celor mai potrivite metode 

și mijloace. 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.  

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 instituției se realizează prin elaborarea unor proiecte la nivel local care să 

vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplarelor de bună practică în managementul 

instituţional. 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 emoţional. Activitățile de acest 

gen,  cu o deosebită influenţă formativă, au la bază toate formele de acțiuni turistice, ateliere de 

creaţie, concursuri și parteneriate cu alte instituții.  

Activitățile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, 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 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 violenţei, 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: 

 Iosifescu, Ș., Calitatea educaţiei: concept, principii, metodologii, București, 2008. 
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ROLUL PROFESORULUI ÎN PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

Prof. înv. primar TĂNASE DANIELA MARIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ FILIPEȘTI 

În condiţiile actuale, nici o organizaţie nu-şi permite să activeze fără a avea o perspectivă clară, 

atât pe termen scurt cât şi pe termen lung, care să-i asigure subzistenţa, dar şi raţionalitatea, eficienţa 

în condiţiile în care mediul ambiant devine tot mai complex şi mai dinamic.  

Faţă de multiplele schimbări ce apar atât în micromediul cât şi în macromediul în care activează, 

organizaţia trebuie să manifeste un anumit comportament, o anumită atitudine, ce se concretizează în 

delimitarea direcţiilor strategice şi a modalităţilor practice de înfăptuire a acestora, şi se reflectă în 

conţinutul politicii de marketing a organizaţiei.  

Dacă luăm în considerare sfera activităţilor nelucrative, marketingul atrage tot mai mult şi 

interesul şcolilor deoarece majoritatea se confrunta cu scăderea numărului de candidaţi; creşterea 

costurilor; şi cu faptul că organizaţiile particulare (colegii) – concurenţa - apelează la marketing 

pentru atragerea fondurilor şi elevilor; deci este evidentă necesitatea stabilirii pieţelor ţintă, a 

îmbunătăţirii tehnicilor de comunicare şi promovare pentru a răspunde mai bine nevoilor şi cerintelor 

elevilor.  

Marketingul în şcolile românești 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. 

Cum putem folosi marketingul în acest scop? Cum analizăm piaţa şi cum ne construim un plan 

de marketing? La ce ne folosesc toate acestea? 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.  

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.  

Practicarea parteneriatului educativ dintre școlile publice şi agenţii economici locali există de 

mult timp în lume. Modalităţile în care agenţii economici au înțeles să sprijine şcolile au fost foarte 

diverse. 

În unele locuri, agenţii economici au sponsorizat pregătirea directorilor de şcoli şi crearea unei 

bănci de date care să permită conectarea şcolii la resursele informaţionale ale comunităţii locale. Alţii 

au oferit consiliere profesională pentru elevi şi au furnizat şcolilor echipamente pentru laboratoare şi 

calculatoare. Au fost sponsorizate programe care să permită reducerea numărului de elevi în sălile de 

clasă sau au fost oferite profesorilor sponsorizări pentru participarea la diferite conferinţe sau mese 

rotunde legate de perfecţionarea lor profesională. Au fost şi cazuri când s-au instalat telefoane în 

sălile de clasă, astfel încât părinţii să poată comunica cu profesorii în mod direct. Unele companii 
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private au oferit elevilor posibilitatea de a utiliza, sâmbăta, laboratoarele firmei, sub supravegherea 

profesorilor de ştiinţe, în cadrul unor lecţii care aveau nevoie de asemenea resurse.  

De-a lungul activităţii de formare şi promovare a imaginii şcolii, activităţile prioritare în 

desfăşurarea unei astfel campanii sunt:  

• 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;

• 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;  

• promovarea imaginii şcolii prin diverse surse informaţionale (presă scrisă, TV, radio,

internet). 

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, 

economici ş.a.).  

Profesorul îndeplinește o profesiune de o deosebită importanță, aceea care asigură formarea și 

pregătirea personalității tinerelor generații și pregătirea lor profesională în cadrul instituțiilor de 

învățământ, strâns legate de viață, de activitatea socio-profesională, morală și cetățenească.  

Un alt rol nou ar putea fi acela de meditator în procesul cunoașterii sau de consiliere, alături de 

rolul tradițional de transmițător de informații, la care nu se renunță, dar a cărui pondere este, vizibil, 

în scădere în cadrul învățământului modern, centrat pe competențe. De asemenea, profesorul este 

astăzi un veritabil agent al schimbării, pregătindu-și elevii în această perspectivă, care se constituie 

tot mai mult într-o dimensiune a omului contemporan.  

Nu în ultimul rând, profesorul este chemat să se implice în luarea deciziilor de politică 

educațională la diferite niveluri, precum și în procesul complex, dificil de inserție profesională și 

socială corespunzătoare noilor condiții. O seamă de roluri noi derivă și din implicațiile educației 

permanente asupra programelor școlare. Acestea tind să se integreze atât în plan orizontal, cât și pe 

verticală, să fie centrate pe valori, atitudini și motivație, să cultive independența, propria 

responsabilitate, flexibilitatea, facilitând dezvoltarea oamenilor. 
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Activitățile educative realizate în online pentru promovarea imaginii școlii 

Prof. TĂNASE PETRU-DAN         

Liceul Silvic ”Transilvania” Năsăud 

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  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 liceului prin diverse surse informaţionale (presă locală scrisă, internet).

Propunerea de activităţi pentru formarea şi promovarea imagini a liceului 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; 

- utilizarea vcatalog.ro

- utilizarea platformei educaționale GSuite Classroom

-promovarea imaginii instituţionale şi a ofertei educaţionale
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-popularizarea ofertei educaţionale propusă pentru anul şcolar următor.

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. TĂNASE RODICA    

Liceul Economic Năsăud 

„Fără abilitatea de a atrage elevi, profesori, specialiști, facilități, echipamente, școlile vor înceta 

să mai existe”.  

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 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. 

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. 

Promovarea imaginii liceului nostru 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 “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. 
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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. 

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. 

Bibliografie: 
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IMAGINEA ȘCOLII ÎN COMUNITATE 

Prof. TĂNASE VALENTINA 

Liceul Teh. ,,M. Eminescu”     

GRĂDINIȚA P. N. ,,PINOCCHIO”- SLOBOZIA 

Comunitatea locală a fost învestită 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-societal, 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 decizia 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 formală 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, 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 vizibile în comunitate în special dacă își atrag colaborarea unor 

parteneri de tip asociații profesionale, organizații nonguvernamentale, celebrități locale. 

Profesorii îi pot învăța pe părinți cum să se implice mai eficient în educația copilului 

(comunicare, program, aspecte metodologice), pornind de la premisa că părinții vor să ajute, dar nu 

întotdeauna știu cum. 

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 elevii.  

Pagina web și revista școlii au de asemenea un rol important în promovarea imaginii școlii în 

comunitate. 
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PROMOVAREA IMAGINII SCOLII         

ACTIVITATI ONLINE 

Tanasoiu Daniela 

G. P. N. Bircii 

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” mai ales acum.  

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. 

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

Propunerea de activităţi pentru formarea şi promovarea imaginii 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 viitor (în grădiniță şi în afara

ei). 

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.Trecerea în mediul 

digital e iminentă, așadar de ce să nu profităm pentru a asigura copiilor (și chiar și adulților) abilități 
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de viitor precum reziliența, alfabetizarea digitală, responsabilitatea și autonomia? Și chiar simțul 

colaborării? 

Există o mulțime de beneficii ale activitatilor online: stimularea creativității, deprinderea de 

abilități de programare și design, abilități de logică și de rezolvare de probleme, dar și comunicare 

virtuală și lucru în echipă (practic, copilul se pregătește de meseriile viitorului). 

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. 

Sunt multe lucruri care se schimbă, dar care pot fi transformate în experiențe pozitive pentru 

fiecare dintre noi. 
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

TANC ANCA-FLORINA  

Colegiul Tehnic Nr. 1 Vadu Crișului, Jud. Bihor 

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

Promovarea imaginii unei școli 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. 

Activităţile de promovare a imaginii școlii noastre au fost: 

- 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 prin  pagina web 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. 

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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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. 

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. 

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 și orientare- Ghid de educație pentru carieră, 2004 

Voiculescu, F., Analiză resurse – nevoi și managementul strategic în învățământ, 2004 

http://www.scritube.com, Marketing educațional 

Negrilă Iulian, Marketing educațional 
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Școala online- schimb de bune practice 

Înv. Țăran Alina Florentina 

Școala Gimnazială George Gârda Mănăștiur 

Predarea online necesită cunoașterea tehnicilor și a celor mai bune practici pentru ca munca să 

fie îndeplinită. 

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. 

Nimeni nu a fost pregătit pentru învățarea online în totalitate. 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. 

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, Suite Google for Education, Edmodo, EasyClass,etc. 

Eu folosesc aplicația Google Classroom, care 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 

Exemplu: 

Sprijin pentru realizarea temelor acasă: 

A. Matematică și explorarea mediului- am postat, pe flux,filmulețe de pe youtube cu

poveștile cifrelor, fișe de lucru. Am creat temă pentru fiecare lecție, elevii au încărcat ce am lucrat în 

timpul orei și au asteptat, cu nerăbdare, feedback-ul din partea mea. 

B. Comunicare în limba română-am procedat la fe ca la MEM. Am folosit povestioare

atractive, elevii au raspuns cu plăcere sarcinilor cerute. 

C. Dezvoltare personală- aproape, pentru fiecare temă abordată, am gasit filme educative, de

scurtă durată, pe baza cărora am purtat discuții și am învățat eficient.   

D. Arte vizuale și abilități practice-orice lucrare realizată a avut suport video.
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E. Muzică și mișcare- cântecele de pe youtube. Am realizat un fel de serbare de Crăciun, cu

colinde și poezii. 

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 împărtăși 

link-uri. Eu am utilizat aplicația GOOGLE MEET, deoarece am folosit-o în cadrul cursului CRED. 

În aplicația Meet am prezentat ppt-uri, am audiat cântece. Lecțiile pot fi înregistrate și pot fi revăzute 

sau transmise elevilor care nu au putut participa. 

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. 

Pentru a face mai atractiv procesul de predare-învățare-evaluare, cadrul didactic poate folosi 

ajutorul pe care îl oferă unele platforme și aplicații. Dintre acestea, pot aminti : 

Pentru crearea de jocuri educative: 

DroidCam-aplicație cu ajutorul căreia conectăm laptopul cu telefonul, pentru a proiecta 

manualul, tabla, etc. 

Wordwall – permite crearea de puzzle-uri, joculețe simple, quiz-uri, anagrame, rebusuri, roata 

aleatoare și mai multe tipuri de aplicații care susțin învățarea. Este un instrument digital ușor de 

utilizat şi plăcut de copii datorită elementelor ludice inserate. https://wordwall.net/ro/myactivities  

Voki - https://www.voki.com/   Este o aplicație online care permite crearea de avatare 

personalizate, care spun un text pe care îl scrieți, pe care îl înregistrați pe loc sau pe care îl încărcați 

ca fișier audio. Un avatar virtual este un personaj digital, care poate fi, de cele mai multe ori, 

personalizat sau customizat. Poate fi animat sau static. Adesea, poate reda un text pe care i-l tastați 

sau pe care îl înregistrați (direct din aplicație sau încărcând un fișier audio).  

Este recomandat pentru teme în care elevii realizează un avatar. Varianta gratuită are limitări 

de lungime de text și de șabloane care pot fi utilizate.  

Armored Penguin-  cadrul didactic poate crea rebusuri, refacerea cuvintelor amestecate, unirea 

de coloane, etc. 

Dedicate- oferă un set de aplicații incredibile pentru generarea de cuvinte încrucișate și 

rebusuri, capabile să trezească interesul copiilor. 

Suport pentru procesul de predare: 
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Genially- o platformă cu ajutorul căreia putem realiza prezentări, crea conținuturi de învățare, 

resurse educaționale interactive, hărți, infografice, teste, chestionare. Se poate lucra în grup la un 

proiect prin utilizarea unui link ce se distribuie participanților. 

Pixton- se pot crea benzi desenate pentru o anumită temă, folosind personaje din diverse 

domenii care pot fi personalizate ( sunt oferite de platformă), se pot crea avataruri, povești, elevii pot 

crea teme, simularea unor situații de comunicare. 

Flipsnack- indicat pentru crearea de publicații digitale: reviste, cărți digitale, broșuri. 

Transformă documentele pdf  în flipbook-uri. 

Animaker- este o platformă pentru crearea videoclipurilor de animație. Aplicația oferă 

șabloane ce pot fi personalizate și apoi animate cu personaje, imagini. Putem crea personaje care să 

transmită elevilor mesaje, informații, într-un moment al lecției și aceasta să devină mai atractivă, mai 

captivantă. 

Padlet- cadrul didactic poate crea clase pe această platformă, poate discuta, adăuga imagini, 

mesaje, link-uri, documente. Poate fi folosit ca instrument pentru portofoliile elevilor ce pot fi apoi 

distribuite părinților. 

Google Expedition- este o platformă care oferă profesorilor posibilitatea să ducă elevii în 

excursii virtuale în diverse locuri din lume, de la muzee, excursii subacvatice, explorări în spațiu, 

totul prin integrarea de conținut de tip VR ( realitate virtuală). 

Mozaweb- manuale digitale îmbogățite cu animații 3D interactive, videouri educaționale și 

teste. 

Open Board- este o aplicație care permite crearea unei table interactive. Se pot încărca 

documente, imagini, pe care le expunem pe ecran în timpul întâlnirii online. Se poate filma și 

înregistra într-un clip video activitatea,  pe care îl putem trimite apoi elevilor pentru a fi vizualizat. 

Liveworksheets- instrumente creative, teste pe text, fișe de lucru. 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/ro 

Wheelofnames – instrument pentru selectarea elevilor. https://wheelofnames.com/ro/ 

Pentru evaluarea elevilor: 

Socrative- o platformă prin intermediul căreia putem evalua elevii, prin obținerea unor date în 

mod instantaneu. Se pot crea teste cu variante de răspuns multiplu, de tipul adevărat/ fals, răspuns 

scurt,  rezultatele fiind afișate în timp real. Acestea se pot descărca și se realizează rapoarte. Cu 

Socrative, cadrele didactice pot antrena elevii cu sondaje rapide, chestionare, pentru a avea un 

feedback rapid. 

Kahoot- este o platformă foarte cunoscută de cadrele didactice. Aici se pot crea teste 

interactive, sub formă de joc. Se poate lucra în grup de elevii unei clase. 

Mentimeter- permite cadrului didactic să interacționeze cu elevii în timp real. Este o aplicație 

cu ajutorul căreia putem realiza feedback-ul la sfârșitul orei, folosind telefonul sau orice alt dispozitiv. 

Elevii sunt solicitați să răspundă la o întrebare cheie legată de conținutul lecției, sau al activităţii. 

Toate aceste aplicaţii şi platforme pot fi utilizate în activitatea la clasă oricând, unele cadre 

didactice poate chiar le-au utilizat. Momentul acesta de răscruce a ne-a determinat însă pe toţi să 

facem cunoştinţă cu aceste platforme şi aplicaţii care să ne sprijine în activitatea didactică şi să-i 

stimulăm pe elevi să rămână conectaţi în procesul de învăţare. 

În perioada desfășurării școlii online, trebuie 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

➢ Timpul de lucru la calculator al elevilor trebuie să fie bine stabilit ( ciclul primar- 90 min.,

ciclul gimnazial- 120/150 min., ciclul liceal- 180/210 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. 
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➢ Avem nevoie de: răbdare, empatie și flexibilitate, abordare treptată, conștientizare,

regularitate, sprijin și comunicare continuă între elevi, părinți, colegi. 

➢ Avantajul învățării de la distanță, asincronă, este că permite o diferențiere reală și o

personalizare a sarcinilor. 

➢ Feedback-ul este necesar și trebuie să fie din ambele părți: cadru-didactic/elevi, cadru

didactic/ părinți. 

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. 

Trebuie să ne gândim la o reinterpretare a rolului cadrelor didactice și al elevilor. Noi, cadrele 

didactice, suntem facilitatori, care creem contextul în care poate avea loc învăţarea: prin întrebări, 

prin instrumente, prin crearea unei etici de muncă adecvate şi prin relaţii umane care să transmită 

încredere şi susţinere astfel încât procesul educaţional să aibă reultatele aşteptate. 

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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Evaluarea sumativă realizată în online 

Prof. înv. preșcolar Țăran Mihaela   

Grădinița P. P. Bocșa, jud Caraș - Severin 

DOMENIUL ŞTIINŢE 

CUNOAŞTEREA MEDIULUI 

Dimensiuni ale dezvoltării: Relații, operații si deducții logice în mediul apropiat       

Comportament: Compară experiențe, acțiuni, evenimente, fenomene/relații din mediul 

apropiat 

DOMENIUL ŞTIINŢE 

ACTIVITĂŢI  MATEMATICE 

Dimensiuni ale dezvoltării: Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea 

de probleme și cunoașterea mediului apropiat 

Comportament:  

Demonstrează familiarizarea cu conceptul de număr și cu numerația în limitele 1-4 

Demonstrează familiarizarea cu informații despre formă 

Scopul Tema activităţii / Forma 

de realizare 

Itemi 

• să recunoască imagini cu

aspecte ale celor două

anotimpuri studiate;

 „Recunoaşte 

anotimpul”(material 

realizat cu ajutorul 

aplicației  FUNIMATE) 

a) Descrie aspectul ilustrat în

imagine şi denumeşte corect

anotimpul căruia  îi corespunde (10

imagini din 14);

• Să recunoască animalul în

funcţie de acţiunile sale

descrise în catrene

 „Spune-mi pe 

nume”(material realizat 

cu ajutorul aplicațiilor 

CHATTERKID și 

FILMIGO) 

Identifica si denumeste corect cel 

putin 5 animale din cele 7 

prezentate 
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Scopul Tema activităţii / 

Forma de realizare 

Itemi 

• să aşeze corect cantitatea  la

cifra corespunzătoare;

„ Şirul oamenilor 

de zăpadă’’- fişe 

individuale 

Lipeşte oameni de zăpadă din atâţia 

bulgări cât arată cifra; 

• să respecte ordinea figurilor

geometrice desenându-le corect

după modelul dat;

„Biblioteca”-fişă 

individuală 

Desenează figurile geometrice după 

modelul indicat; 
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Școala online 

Înv. Țăran Ovidiu Teodor 

Școala Gimnazială George Gârda Mănăștiur 

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.  

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.  

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.  

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!” 

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. 

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. 

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. 

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. 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 3, MARTIE, 2021

826



Importanța activitătilor educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Prof. pentru inv. Prescolar: Taruca Roxana-Maria 

Educatia este esentiala in formarea personalitatii individului, precum si in dezvoltarea acestuia 

in context social. Aceasta se desfasoara indiferent de spatiu geografic, epoca, mediul familial, scoala, 

in format online sau prin prezenta fizica a persoanei. 

Referitor la activitatile realizate on-line, acestea contribuie la respectarea dreptului la educatie 

pentru fiecare individ, prin facilitarea accesului la informatie in orice context si situatie. 

Activitatile educative realizate on-line sunt importante, deoarece contribuie la promovarea 

imaginii Scolii prin faptul ca pot asigura transparenta modalitatii in care se desfasoara actul didactic. 

De asemenea, prin exstenta unei aplicatii pot fi stocate materiale atat ale cadrelor didactice cat 

si ale elevilor, expuse rezultate obtinute de copii la diverse concursuri, facilitand accesul la informatii 

a tututor celor interesati. 

In acelasi timp, prin prezenta parintilor alaturi de copii, acestia pot intelege mai bine 

modalitatile de lucru. Iar prin increderea si aprecierea pe care parintele o dezvolta fata de invatare, 

cadrul didactic si scoala, acesta poate devein un ghid mai bun pentru propriul copil. 

Pentru a putea fi realizata, educatia on-line apeleaza la spiritul autoeducatiei. Accesand 

motivatia intrinseca, individul este mai receptiv si primeste mai usor informatia care ii este de folos. 

Activitatile educative realizate online ajuta la promovarea imaginii Scolii, imbunatatind relatia 

scoala-familie. 
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Ţele Lavinia Florina   

Școala Gimnazialǎ Conţești 

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 princi piu, 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. 
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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. 

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. 

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. 

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. 

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 mediul online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Eugen Ţenea, 

Școala Gimnazială “Mihai Viteazul” Băbiciu, jud. Olt 

În cadrul activităţilor instructiv-educative desfăşurate de elevi în mediul online, având în vedere 

contextul pandemic actual, un rol important îl ocupă mediul în care aceştia îşi desfăşoară activităţile, 

ţinând cont de posibilităţile limitate ale acestora. 

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, printr-o educatie sociala corespunzatoare. 

În cadrul disciplinelor studiate de elevi la clasă, un rol important îl are educaţia socială,  aceasta 

având ca scop principal asigurarea modului în care se dezvoltă personalitatea fiecărei persoane. 

Această materie contribuie la formarea tuturor competenţelor cheie pentru ca elevul să devină un 

cetăţean responsabil, toate informaţiile accumulate având rolul de a contribui la dezvoltarea elevului, 

atât pe parcursul perioadei de pregătire, cât şi după aceea. 

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. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII         

Școala online 

Școala Gimnazială “Dumitru Gafton” Gălăuțaș 

Profesor: Țepeș Ioana 

Odată cu apariția noului virus, care ne-a schimbat total modul de viață, Școala online și-a făcut 

simțită tot mai mult prezența în viețile noastre. Preferată de unii elevi și de unele cadre didactice, dar 

în aceeași măsură, urâtă de alții, aceasta a reprezentat înlocuirea tuturor activităților din sala de clasă 

cu altele desfășurate în mediul virtual. Astfel, cadrele didactice au fost puse în situația de a-și adapta 

întreaga activitate vremurilor și situațiilor impuse. Însă, nu numai actul predării-învățării-evaluării a 

avut de suferit, ci întreaga relaționare dintre cadrele didactice și elevi. 

Efortul depus de cadrele didactice a fost unul mult mai mare, deoarece pe lângă predarea și 

evaluare propriu-zisă în mediul online, acestea, mereu, au trebuit să se informeze despre platformele 

utilizate, să găsească aplicații și metode pentru a ușura activitatea de învățare a elevilor. Cu siguranță 

și efortul elevilor pentru înțelegerea și însușirea cunoștințelor a fost unul mai mare. 

Imaginea școlii este extrem de importantă nu numai pentru comunitatea în cadrul căreia se află 

școala, ci și la nivel județean sau chiar național. Aceasta este reprezentată în primul rând, de aspectul 

fizic, dotările pe care le are, laboratoarele de care dispune, totalitatea elementelor care i-ar ajuta pe 

elevi să se dezvolte și să-și descopere noi abilități. Însă, imaginea școlii nu este compusă numai din 

aceste lucruri.  

Există câțiva factori esențiali care o susțin, și anume: cadrele didactice, dedicarea acestora în 

predarea cunoștințelor, metodele și tehnicile de predare și învățare pe care le utilizează, rezultatele 

obținute de elevi, efectivul claselor, etc. Probabil acești factori sunt mult mai importanți decât aspectul 

fizic al școlii, deoarece implicarea carelor didactice și dorința de a-i ajuta pe elevi pot substitui acele 

instrumente fizice.  

Orice părinte își dorește să-și înscrie copilul la o școală bună, unde lecțiile sunt predate de cadre 

didactice competente, copilul poate învăța și este acceptat în colectivitate. Doar așa copilul respectiv 

poate dezvolta relații armonioase cu cei din jur și poate să-și dezvolte personalitatea. Astfel, înainte 

de înscrierea copilului la școală, părintele încearcă să afle cât mai multe lucruri care să îl ajute în luare 

unei decizii. Desigur, renumele și misiunea școlii influențează această decizie. Imaginea școlii în 

întregime, este extrem de importantă. 

Prin mutarea activităților în mediul online, imaginea școlii a avut de suferit. Cadrele didactice 

nu au mai avut la îndemână instrumentele din sala de clasă pentru a-și desfășura activitatea, iar 

contextul le-a impus o distanțare fizică față de elevi. Oricât au încercat acestea să fie aproape de elevi 

în mediul online, această apropiere nu poate fi comparată cu cea din sala de clasă.   

Cadrele didactice au început să utilizeze diferite platforme online pentru a putea păstra legătura 

cu elevii. Dar, acest lucru nu a fost suficient, deoarece, profesorii au trebuit să găsească metode 

eficiente prin care pot transmite informațiile elevilor, îi pot evalua într-un mod corespunzător și pot 

relaționa cu ei. Modul în care activitatea didactică s-a desfășurat în această perioadă cu siguranță și-

a pus amprenta asupra imaginii școlii. 

La școala noastră, toate cadrele didactice au utilizat platforma Google Classroom împreună cu 

Google Meet. Ca și profesor de matematică și informatică am încercat prin intermediul acestor 

platforme dar și a altor aplicații să transpun cât mai bine activitatea din sala de clasă în mediul online. 

Pentru elevi, dar și pentru părinții acestora a contat foarte mult prezența unui cadru didactic dedicat, 

care utilizează diferite instrumente pentru a le preda și explica elevilor noțiunile noi, care i-a ghidat 

în învățare și le-a evaluat cunoștințele și efortul depus. 
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Sper că prin activitatea pe care am realizat-o, am reușit dacă nu să îmbunătățesc, măcar să 

mențin imaginea școlii.  

Așadar, activitățile educative desfășurate în mediul online au contribuit enorm la imaginea 

școlii. Acum depinde de fiecare cadru didactic, de implicarea acestuia, dacă imaginea s-a îmbunătățit 

sau nu. Întreaga perioadă a fost dificilă atât pentru cadrele didactice cât și pentru elevi, dar sperăm că 

vom reuși să recuperăm timpul pierdut și poate cândva lucrurile vor reveni la normal în toate 

domeniile, inclusiv în cel al educației. 
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Pro sau contra şcoală online? 

Prof. Tereche - Bărbuleanu Ana-Maria 

Școala Gimnazială Filiași 

Toate școlile au fost  închise și toate lecțiile din clasă au fost mutate online, ca parte a măsurilor 

de limitare a pericolului de răspândire a COVID-19. Așadar, educația online este o măsură de 

precauție importantă pentru a se asigura că posibilitățile de transmitere a virusului sunt limitate. 

Fiecare familie are acces la resurse online: exerciții și chiar „cursuri virtuale” prin videoconferință. 

Pentru învăţământul superior, postuniversitar, pentru anumite joburi, cursurile online permit să 

fie încadrate acolo unde permite  programul fiecăruia. În mod normal, celor care lucrează și doresc 

să urmeze cursuri în plus față de munca lor, le este greu să își gestioneze timpul. Aceștia își pot urma 

cursurile călătorind cu autobuzul, mașina, trenul sau avionul.  

Acest lucru nu este, evident, posibil în educația față în față, care necesită un program predefinit 

și o locație fixă. De ce avem nevoie? De o conexiune WI-FI și un laptop, tabletă sau smartphone! 

Cursanții nu mai trebuie să călătorească și să respecte orarele. Ne antrenăm unde vrem, când vrem… 

Cu educația la distanță, nu este nevoie să călătorim sau să solicitam ajutorul  unui profesor în 

particular, lecțiile vor avea particularitatea de a fi desfășurate online. În plus, este de așteptat o 

economie considerabilă de timp. 

Educația online facilitează accesul la o clasă de la distanță, într-un moment care se potrivește 

elevului. Cu toate acestea, acesta din urmă poate experimenta un sentiment de izolare, datorită 

formatului individual al acestui tip de învățare, care îl poate face să se simtă singur. Dar, cu progrese 

constante în tehnologie, cursanții se pot angaja mai activ cu profesorii sau cu alți studenți, folosind 

instrumente precum videoconferința, social media și forumurile de discuții. 

Cursanții care urmează cursuri online petrec mult timp pe computerele lor și pe alte astfel de 

dispozitive, ceea ce poate duce la oboseală vizuală, postură slabă sau alte probleme fizice, care pot 

afecta cursantul. Cei mai tineri care învață sunt adesea cei cu cele mai multe probleme cu 

autodisciplina. Deci, vor fi mai puțin motivați să-și finalizeze pregătirea online, deoarece nu va fi 

existat un profesor prezent fizic care să-i motiveze să studieze. 

Într-o sală de clasă tradițională, elevii învață în mod firesc unii de la alții, în timp ce rezolvă 

probleme și lucrează în comun. Sunt încurajați de un profesor care nu vorbește printr-un videoclip 

preînregistrat. Învățarea online nu a găsit încă o modalitate de a imita viața într-o clasă reală. 

În schimb, învățarea online oferă profesorilor un feedback precis și clar cu privire la modul în 

care un elev interacționează cu materialul. Prin apăsarea unui buton, aceștia își pot vedea temele 

elevilor și unde au dificultăți. Într-adevăr, mai puține ore petrecute depunând dosare înseamnă mai 

mult timp petrecut angajând fiecare elev la nivel individual. Însă profesorii nu au fost obişnuiţi să 

lucreze online, iar această „conversie” nu este deloc facilă.  

În timpul acestei pandemii, s-a observat, însă, un foarte mare angajament profesional, care 

reflectă automat un angajament emoțional.  

Într-adevăr, profesorii au asigurat continuitatea pedagogică. Și datorită muncii și îndrumării lor, 

elevii vor putea continua să învețe lucruri noi în timp ce școlile au fost închise.  

Profesorii își iubesc elevii şi știu că și empatia, căldura emoţională promovează implicarea și 

succesul!  
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PROMOVAREA IMAGINII ŞCOLII     

PRIN INTERMEDIUL ACTIVITĂŢILOR ONLINE 

Prof. Teutişan Teodora 

Societatea actuală prezintă aumite aspecte care determină apariţia unor modificări în 

desfăşurarea procesului instructiv educativ. În contextul pandemiei actuale, sistemul de învăţământ a 

suferit modificări specifice perioadei pe care o tranzităm. În acest sens, şcoala tradiţională s-a mutat 

în mediul online. 

Aceste noutăţi impuse de sistemului educaţional au condus la apariţia unor modificări în ceea 

ce priveşte organizarea şi desfăşurarea întregului proces de predare- învăţare- evaluare.  

În acest sens, promovarea imaginii şcolii a trecut, de asemenea, în mediul on-line. Astfel, 

întreaga activitate educaţională se desfăşoarăpe platforme educaţionale, totul devine transparent şi 

vizibil în mediul online, atât pntru copii, cât şi pentru părinţi.  

Dacă din postura cadrului didactic exista obişnuinţa păstrării unor „dovezi” ale activităţilor de 

la şcoală sub forma fotografiilor, materialelor video sau audio, şcoala online aduce noi aspecte şi în 

acest sens. Astfel, promovarea imaginii şcolii rămâne la nivel online, pe platforme şi site-uri de profil, 

precum şi pe pagini şi grupuri de socializare. 

În cazul procesului educaţional în mediul online, sunt implicaţi copiii şi părinţii în transmiterea 

unor materiale foto-video de pe parcursul desfăşurării procesului de învăţare- evaluare. 

În mediul online promovarea imaginii şcolii se remarcă prin materiale foto şi video, prin 

montaje cu lucrări şi rezultate ale elevilor. De asemenea, în urma şcolii online au apărut din ce în ce 

mai multe grupuri pe reţelele de socializare, grupuri cu profil educaţional în care cadrele diactice 

postează momente şi aspecte din cadrul acestui nou tip de învăţământ. 

Resursele pentru şcoala online sunt multiple, deoarece impactul informaticii asupra societăţii 

actuale este unul ridicat. Astfel, avem la dispoziţie programe de lucru, platforme educaţionale, soft-

uri educaţionale din ce în ce mai performante, materiale în format electronic, precum şi resurse 

educaţionale interactive. Totul ajută şi conduce la derularea unui proces educaţional performant. 

De asemenea, bine cunoscuta Zi a porţilor deschise, cea mai importantă modalitate de 

promovare a imaginii unei şcoli poate fi practicată în mediul online cu ajutorul unui tur virtual, a unei 

expoziţii foto sau a unor filmuleţe.  

Un loc special ocupă şi pagina de Internet a şcolii, care în astfel de situaţii va fi completată cu 

momente din cadrul desfăşurării orelor la nivel online. În acest sens, elevii şi cadrele didactice se vor 

remarca prin intermediul activităţii desfăşurate şi în mediul online, subliniind încă o dată capacitatea 

sistemului educaţional de a se mula pe cerinţele societăţii, de a face faţă modificărilor permanente 

din viaţa societăţii şi a comunităţii. 

În concluzie, promovarea imaginii şcolii reprezintă un aspect deosebit de important.Indiferent 

de situaţiile prin care trece comunitatea, şcoala va fi mereu cea care va contribui la formarea viitorilor 

adulţi. Astfel, promovarea imaginii şcolii reprezintă un punct cheie în alegerile şi formarea elevilor, 

fie că vorbim despre activitatea fizică sau cea în mediul online.  

În contextul actual, activităţile din mediul online devin pârghii clare pentru formarea unei 

imagini şi mai ales pentru promovarea valorilor unei instituţii şcolare. 
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Comunicarea în mediul online a preșcolarilor 

Țifrac Maria, 

Școala Gimnazială nr. 5, Sighet, Maramureș 

Comunicarea educatoare-copil se realizează momentan în mediul on-line, nemaifiind 

limitată de spațiul fizic al sălii de grupă și nici 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. 

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 și asigurați că odată întorși la școală, elevii vor recupera lecțiile în timp 

Indiferent de cât de bine reușim să o facem la distanță, tot trebuie să ne străduim să ajungem 

la elevi, măcar pentru a ne conecta socio-emoțional cu ei. Ei 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. 

Platformele pe care le folosesc cu succes profesorii pentru a continua orele de la distanță: 

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. 

Un preșcolar poate sta în jur de 2 ore pe zi pe calculator.  

Așa că educatoarele și-au adaptat programul pentru a ține cont de câteva arii de bază: 

-Formarea motricității fine (ex: fișă de lucru cu semne grafice, un colaj)

-Formarea atenției și a rezilienței (ex: jocuri de atenție)

-Formarea motricității grosiere (gimnastică)

-Limbi străine

-Dezvoltarea logicii matematice

-Dezvoltarea vorbirii (ex: poveste citită de educatoare)

-Științe și dezvoltarea curiozității despre lumea vie

Deși explicațiile și "predarea" noțiunilor se face prin intermediul filmulețelor video, acestea 

depășesc foarte rar 15 minute, iar restul activităților sunt fizice sau pe fișe. 

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, 
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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. 

Procesul educativ din învățământul preșcolar a primit alte caracteristici pedagogice prin 

intermediul tehnologiilor digitale care au adus noi valori învățării și au permis păstrarea legăturilor 

între membrii unui grup în lipsa contactului direct. 

Bibliografie: 

1.https://www.aspireteachers.ro/noutati/2020/3/25/comunicarea-online-cu-elevii-

webinar-cu-oana-moraru 

2.https://programareliceu.files.wordpress.com/2014/07/suport_de_curs_integrare-tic-in

informatica. pdf 
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ȘCOALA ONLINE, AVANTAJE ȘI DEZAVANTAJE 

Prof. Țigan Adriana Gina 

Liceul Național de Informatică Arad 

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

adevărate schimbări în structura sau funcționarea procesului de învățământ prin regândirea utilizării 

tehnologiei și implicit, restructurarea organizării, structurii și culturii școlii. 

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

prin înlocuirea în totalitate a interacțiunilor face-to-face cu elevii. 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. 

Unul dintre termenii cei mai des utilizați după pandemie este termenul „noul normal”. Noul 

normal în educație este utilizarea sporită a instrumentelor de învățare online. Pandemia COVID-19 a 

declanșat noi modalități de învățare.  

În întreaga lume, instituțiile de învățământ caută platforme de învățare online pentru a continua 

procesul de educare a elevilor.  Noul normal acum, este un concept transformat al educației, învățarea 

online fiind la baza acestei transformări. Astăzi, învățarea digitală a apărut ca o resursă necesară 

pentru elevii și școlile din întreaga lume.  

La fel ca în majoritatea metodelor de predare, învățarea online are, de asemenea, propriul său 

set de aspecte pozitive și negative. Decodarea și înțelegerea acestor aspecte pozitive și negative va 

ajuta dascălii în crearea de strategii pentru livrarea mai eficientă a lecțiilor, asigurând o ”călătorie” 

de învățare neîntreruptă pentru elevi. 

Care sunt avantajele învățării online? 

1. Eficiență

Învățarea online oferă profesorilor un mod eficient de a oferi lecții elevilor. Învățarea online are

o serie de instrumente, cum ar fi videoclipuri, PDF-uri, podcast-uri, iar profesorii pot folosi toate

aceste instrumente ca parte a planurilor lor de lecție. Prin extinderea planului de lecție dincolo de

manualele tradiționale pentru a include resurse online, profesorii sunt capabili să devină educatori

mai eficienți.

2. Accesibilitatea timpului și locului

Un alt avantaj al educației online este că permite elevilor să participe la cursuri din orice locație

la alegere. În plus, prelegerile online pot fi înregistrate, arhivate și partajate pentru referințe viitoare. 

Acest lucru permite elevilor să acceseze materialul de învățare într-un moment de confort. 

Astfel, învățarea online oferă elevilor accesibilitatea timpului și a locului în educație. 

3. Accesibilitate

Un alt avantaj al învățării online ar fi costul financiar redus. Educația online este mult mai

accesibilă în comparație cu învățarea fizică. Acest lucru se datorează faptului că învățarea online 

elimină punctele de cost ale transportului elevilor. În plus, toate materialele de curs sau de studiu sunt 

disponibile online, creând astfel un mediu de învățare fără hârtie, care este mai accesibil, fiind în 

același timp benefic și pentru mediu. 
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4. Îmbunătățirea prezenței elevilor

Deoarece cursurile online pot fi luate de acasă sau de la locul ales, există mai puține șanse ca

elevii să lipsească de la lecții. 

Sistemul de învățare online, cu gama sa de opțiuni și resurse, poate fi personalizat în multe 

moduri. Este cel mai bun mod de a crea un mediu de învățare perfect, adecvat nevoilor fiecărui elev. 

Care sunt dezavantajele învățării online? 

1. Incapacitatea de a te concentra asupra ecranelor

Pentru mulți elevi, una dintre cele mai mari provocări ale învățării online este lupta cu

concentrarea pe ecran pentru perioade lungi de timp. Odată cu învățarea online, există, de asemenea, 

o șansă mai mare ca elevii să fie distrasi cu ușurință de social media sau de alte site-uri. Prin urmare,

este imperativ ca profesorii să își păstreze cursurile online clare, atractive și interactive pentru a ajuta

elevii să se concentreze asupra lecției.

2. Probleme tehnologice

O altă provocare cheie a cursurilor online este conectivitatea la internet. În timp ce utilizarea

internetului a crescut cu pași mari în ultimii ani, în orașele mai mici, o conexiune consecventă cu o 

viteză decentă este o problemă. Fără o conexiune de internet consistentă pentru elevi sau profesori, 

poate exista o lipsă de continuitate în învățare pentru copil. Acest lucru este în detrimentul procesului 

de educație. 

3. Simțul izolației

Elevii pot învăța multe din a fi în compania colegilor lor. Cu toate acestea, într-o clasă online,

există interacțiuni fizice minime între elevi și profesori. Acest lucru duce adesea la un sentiment de 

izolare pentru elevi. În această situație, este imperativ ca școala să permită alte forme de comunicare 

între elevi, colegi și profesori. Aceasta poate include mesaje online, e-mailuri și conferințe video care 

vor permite interacțiunea față în față și vor reduce sentimentul de izolare. 

4. Pregătirea profesorilor

Învățarea online necesită ca profesorii să aibă o înțelegere de bază despre utilizarea formelor

digitale de învățare. Cu toate acestea, nu este întotdeauna cazul. Foarte des, profesorii au o înțelegere 

de bază a tehnologiei. Uneori, nici măcar nu au resursele și instrumentele necesare pentru a desfășura 

cursuri online. 

Pentru a combate acest lucru, este important ca școlile să investească în formarea profesorilor 

cu cele mai recente actualizări de tehnologie, astfel încât aceștia să își poată desfășura cursurile online 

fără probleme. 

5. Gestionați durata ecranului

Mulți părinți sunt îngrijorați de pericolele pentru sănătate ale copiilor care petrec atât de multe

ore privind un ecran. Această creștere a timpului petrecut în fața ecranului este una dintre cele mai 

mari preocupări și dezavantaje ale învățării online. Uneori, elevii dezvoltă, de asemenea, o postură 

proastă și alte probleme fizice din cauza stării încovoiate în fața unui ecran. 

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. 
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Prof.înv. preşcolar Tîlmaciu Ioana-Georgiana        

Grădiniţa cu Program Prelungit Piticot, Râmnicu Vâlcea 

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. 

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. 

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. 

Există mai multe modalităţi prin care această relaţie poate fi pusă în aplicare, printre care 

enumerăm: 

crearea şi promovarea unei imagini pozitive în societate prin existenţa unei pagini web a şcolii; 

organizarea unor evenimente; 

colaborarea eficientă cu toţi reprezentanţii minorităţilor etnice; 

personalizarea ofertei educaţionale la nivel instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea 

acesteia în funcţie de nevoile şi interesele beneficiarilor; 

iniţierea, dezvoltarea şi susţinerea unor parteneriate cu familiile şi membrii comunităţii locale; 

etc. 
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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 unei instituţii de învăţământ 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 prin diverse surse informaţionale (presă locală scrisă, internet).

În concluzie, este evident faptul că şcolii îi revine atribuţia de a-şi promova politica, orientarea 

şi, concomitent, activitatea pe care o desfăşoară pentru şi cu elevii în rândul comunităţii în cadrul 

căreia funcţionează. 

Bibliografie: 

“Împreună pentru copii: grădiniţa şi comunitatea”- Proiectul pentru Reforma Educaţiei 

Timpurii (P.R.E.T.) 

Miclea, M., Lemeni, G., Consiliere si orientare- Ghid de educatie pentru cariera, 2004 
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PROMOVAREA IMAGINII GRĂDINIŢEI ÎN COMUNITATE 

PROF. INV. PRESCOLAR TINCA IONELA 

G. P. P. ”LUMEA COPIILOR” TOPOLOVENI 

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 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 
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trebuie să utilizeze mijloace variate de promovare a imaginii, precum: grupul de copii si cadre 

didactice internet pliantul de prezentare afişe mape de prezentare revista grădiniţei 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. 

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; - sit-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. 

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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Efectele activităților educative realizate în online 

Prof. înv. primar TINEI LIGIA         

Școala Gimnazială Dumbrava   

Comuna Gura Văii, Județul Bacău 

Denumirea de „școală online” și-a făcut apariția în viețile noastre, profesori, elevi și părinți 

(pentru că și ei au fost cumva afectați) în urmă cu aproape un an și parcă ne-a dat lumea peste cap! 

Da, putem fi mulțumiți că, bună sau rea, grea sau ușoară, permisivă sau nepermisivă, această 

modalitate ne-a permis, mai mult sau mai puțin, să găsim calea comună, între noi, profesorii și elevii 

noștri.  

A reușit să ne mențină conectați între noi, la materie! Dar … pentru că întotdeauna există un 

dar, oricât de mult aș vrea să cred că online-ul a rezolvat problema școlară, ei bine, nu! Primul lucru 

care mi-a lipsit, și poate cel mai important, a fost feedback-ul, acel moment când mă uitam în ochii 

elevilor mei, după ce le predasem o noțiune nouă și încercam „să dibuiesc” ce-i în mintea lor, cât au 

înțeles din ceea ce am discutat. Această conexiune inversă a fost imposibil să o stabilesc oricât m-aș 

fi străduit. 

Libertatea de a-și organiza propria învățare i-a atras parcă pe mai mulți, alții însă au pierdut 

pentru că școala la distanță nu presupune, din păcate, gratuitate! Eforturile au fost făcute, dar nu cu 

efectul scontat. Câți copilași n-au rămas pe dinafara acestui mod de predare? 

Școala online a intrat timid, stângaci în viețile noastre, dar iute că acum parcă nu ne mai dă 

pace! N-aș putea să-i menționez doar partea negativă, căci nu o are doar pe aceasta. Ea a reușit să 

atingă câteva deziderate pozitive, cum ar fi: există școli în care numărul de elevi dintr-o clasă se 

apropie fulminant de 30 de elevi sau poate chiar mai mult, iar acest tip de școală a reușit să-i dea 

șansa fiecărui elev de a-și atinge propria performanță, de a participa activ la activitățile desfășurate.  

Și când spun performanță, nu mă refer la „a face performanță”, ci la capacitatea fiecărui elev 

de a-și atinge punctul maximal la învățătură, fiecare după cum și cât poate. A dispărut astfel tracul 

unora de a nu putea să se exprime, căci nu mai este decât el față în față cu profesorul! Practic, i-a 

încurajat pe cei mai timizi să-și depășească bariere impuse poate de comunitatea în care „se școlea”. 

Casa, cu tot ceea ce presupune ea, liniște și confort, a putut să-i ajute pe câțiva elevi. 

Dar cum întotdeauna o parte favorabilă atrage o altă parte, nefavorabilă, o mare suferință a mea, 

ca profesor și, majoritar, chiar și a lor, ca elevi, este lipsa socializării. Aceasta parcă a fost mai dură 

decât lipsa feedback-ului. Țin a menționa faptul că elevii mei mi-au trimis materiale lucrate, le-au 

încărcat pe platforma Google Classroom unde aveau conturi create, am avut întâlniri pe Zoom. Alții 

au agreat Wattsapp-ul pentru trimiterea temelor, a fișelor de lucru, eu editam pozele, le încercuiam 

ceea ce greșeau, dându-le răspunsuri la întrebările lor, munca fiecărui elev fiind stocată pe foldere! 

Dar și așa, m-am simțit neîmplinită. 

Revenind la ideea de socializare, lipsa ei m-a descumpănit puțin, pentru că, profesor fiind, 

menirea primordială este aceasta – de a socializa cu elevii mei, de a-i percepe dincolo de cunoștințele 

teoretice, deprinderi sau priceperi, or școala online „a îngropat” puțin socializarea. 

Ca și cum displayul nu ne lăsa să vedem și dincolo de el! Răspunsurile primite (schimburile de 

idei) erau vagi, seci, pavoazate sub formă de fețe zâmbitoare, altele triste.. Un experiment 
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dureros…Probabil se va găsi cineva să adauge că în clasă comunicăm și altfel decât verbal, respectiv 

nonverbal sau paraverbal. Da, dar acestea două din urmă sunt doar niște structuri deduse din prima. 

Concluzionând, profesorul nu a mai putut învăța cu ajutorul elevilor pe care i-a învățat, i-a fost 

refuzat acest drept, iar elevul a trebuit „să învețe să învețe”. Această activitate l-a responsabilizat 

cumva pe copil, orice vârstă ar avea el. L-a pus în postura de a accesa link-uri, de a căuta informații, 

de a le stoca, de a le procesa și de a reuși să se mențină cel puțin constant în propria activitate de 

învățare.  

Totodată, l-a ajutat să-și continue dezvoltarea personală, să valorifice pilonul educației referitor 

la învățarea pe tot parcursul vieții. Libertatea de a-și organiza propria învățare i-a atras parcă pe mai 

mulți, alții însă au pierdut pentru că școala la distanță nu presupune, din păcate, gratuitate! Eforturile 

au fost făcute, dar nu cu efectul scontat.  

Totuși, privind lucrurile tranșant, la rece, contextul sanitar actual nu oferă altă soluție, iar noi 

suntem atât de „săraci” în fața unei asemenea distanțări! Probabil că o digitalizare completă a 

educației, dar masivă, globală, responsabilă ar fi perspectiva optimă pentru dezvoltarea intelectuală a 

elevilor! Nimeni, nu cred că dorește asta, dar fragilitatea sănătății Pământului o cere. Să fim optimiști 

și să ne rugăm lui Dumnezeu să revină totul la normal. 
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Ziua Europenă a Sportului Școlar      

la Colegiul Tehnic ”Mihai Viteazul” Oradea 

Prof. Tipi Izabella 

ColegiulTehnic ”Mihai Viteazul” Oradea 

Ziua Europeană a Sportului Școlar, în acest an școlar 2020-2021, s-a celebrat pe 25 septembrie. 

Această activitate este parte a conceptului #BeActive al Uniunii Europene, în cadrul Săptămânii 

Europene a Sportului 23-30.09.2020. 

Activitatea este coordonată de Federația Maghiară a Sportului Școlar, International Sport and 

Culture Association Danemarca, cu Cofinanțarea Comisiei Europene prin Programul Erasmus +. 

Colegiul Tehnic ”Mihai Viteazul”, ca și partener al Zilei Europene a Sportului Școlar 2020, 

ediția a V-a, a celebrat această zi prin activitatea sportivă “Sport și atletism pe timp de pandemie”.  

La activitate au participat 25 de elevi din clasele a IX-a. 

Durata activității a fost de 2 ore, timp în care elevii au realizat exercițiile fizice de pregătire al 

organismului pentru efort fizic, mai apoi derulându-se concursuri de atletism între membrii echipelor 

formate.  

Fiind un eveniment internațional, înscrierile s-au realizat pe platforma “European School Sport 

Day”, coordonator Mihai Androhovici, președintele Asociației Județene  Sportul pentru Toți Suceava. 

Diseminarea acestui proiect s-a realizat printr-un articolul  a apărut în site-ulOvidan, precum și 

pe pagina de facebook al școlii. 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 3, MARTIE, 2021

846



ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 3, MARTIE, 2021

847



Promovarea imaginii școlii – Școala online 

Țiplea Lavinia Ștefania 

Având în vedere că această lume nu va mai exista atunci când acești copii pe care noi îi educăm 

astăzi vor fi mari, noi trebuie să îi ajutăm să se adapteze din mers. 

Educația în societatea contemporană primește noi conotații, date mai ales de schimbările  care 

au loc în toate domeniile vieții sociale. 

Din păcate, în  ultimul an școlar, activitățile  care ar fi trebuit să se desfășoare în grădinița de 

copii au fost desfășurate de către educatoare în mediul online. Desigur  aceste activități s-au desfășurat 

sub îndrumarea atentă a educatoarelor, fără a nega importanța educației. 

Noi, educatoarele însă, am avut nevoie să fim sprijinite premanent de către părinți pentru a ne 

putea desfășura activitățile cu copiii în această perioadă. 

Deoarece modelarea, formarea și educația copiilor cere timp și dăruire, unii părinți au înțeles 

acest lucru , în timp ce alți părinți au considerat că nu este nevoie să participe  la aceste activități, 

considerând că doar copiii care sunt la școală sunt ajutați de aceste ore și au nevoie de ele. 

Învățământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspectul psihointelectual, fizic și socio-

afectiv, pentru o cât mai ușoară integrare socială, lucru  care în această perioadă a fost foarte dificil 

de realizat. 

Comunicarea între grădiniță și părinți este esențială pentru  asigura o înțelegere clară a ceea ce 

trebuie făcut, de către cine și cum.În vremuri de incertitudine, este important ca părinții să se implice 

în relația cu școala. 

Este necesar să discutăm cu părinții și să îi întrebăm care este modul în care preferă să primească 

informația, de ce fel  de sprijin au nevoie ei și copiii pentru a-și însuși cunoștințele necesare.  

Pentru ca informația să ajungă la toți copiii este bine să folosim cât mai multe canale de 

comunicareposibil deoarece, nu toți părinții pot fi abordați în același fel și nu toți vor interacționa în 

aceeași măsură. 

Trebuie să acordăm o atenție deosebită modului în care comunicăm mesajele către familiile 

cele mai vulnerabile. 

Putem folosi în comunicarea cu părinții următoarele canale:Zoom, Skype, apeluri telefonice, 

WhatsApp, email, platforma pe care desfășurăm cursurile online, platformele online de socializare,  

etc. 

Un alt lucru esențial estesă creăm mecanisme de feedback  clare și accesibile pentru familii 

astfel încât acestea să își poată exprima opiniile, îngrijorările și așteptările. 

Dar cu toate greutățile întâmpinate , faptul că este greu pentru copiii mici să stea concentrați în 

fața dispozitivelor și să nu fie distrași de ceea ce este în jurul lor, procesul instructiv – educativ trebuie 

continuat. Dar, se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de gândire, să evite critica, în 

astfel de activități, să încurajeze copiii și să realizeze un feed – back pozitiv. 
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Promovarea imaginii grădiniţei în perioada online 

Prof. Tîrban Maria-Lidia   

Liceul Tehnologic Tismana, Judeţul Gorj   

Structura: Grădiniţa Celei 

Epoca actuală a informatizării, a interdependenţelor culturale, economice sau de altă natură, 

pune probleme cu care omenirea nu s-a confruntat niciodată în istoria sa. Obiectivată în cele trei 

ipostaze (formală, nonformală şi informală), educaţia este chemată să formeze personalităţi uşor 

adaptabile la nou,creative şi responsabile.  

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. Promovarea cuprinde toate formele de 

comunicare şi activităţile pe care şcoala le poate desfăşura pentru a atrage grupurile-ţintă prin educaţia 

oferită.       

Învăţarea online a venit cu provocări specifice şi obstacole de depăşit, atât pentru copii, cât şi 

pentru părinţi şi cadrele didactice.Dincolo de participarea la activităţile instructiv-educative şi 

realizarea temelor, i-am încurajat pe copii să exerseze cunoştinţele şi abilităţile învăţate la grădiniţă 

prin activităţi distractive, care au îmbinat joaca şi învăţarea, prin activităţi distractive în cadrul 

proiectelor educative. 

In cadrul proiectului educaţional desfăşurat online ,,Sunt un pui de românaş”, preşcolarii  au 

participat la activități educative inedite,au descoperit lucruri interesante despre țară și valorile 

naționale, s-au imbrăcat cu drag și mândrie în portul popular,au confecționat stegulețe,decorațiuni 

sau diferite figurine cu simbolurile românești. Mici dar inimoși, preşcolarii și-au exprimat bucuria și 

mândria de a fi români prin mici clipuri inregistrate acasă alături de cei dragi.  

În cadrul întâlnirilor online au avut ateliere de creație alături de părinți și d-na educatoare, au 

cântat, au recitat, au dansat o horă iar zâmbetele lor și buna dispoziție au fost molipsitoare. Să învățăm 

de la cei mici că optimismul este credința care conduce către împlinire.  

Nimic nu poate fi făcut fără speranță și încredere, fiindcă puține lucruri în viață sunt mai 

puternice decât un imbold pozitiv, iar un zâmbet, o lume de optimism și speranță, un „poți să o faci” 

atunci cînd lucrurile sunt dificile, ne pot impulsiona să depășim situațiile de criză din viața noastră. 

Chiar in contextul actual când învățarea se face la distanță, putem stimula dorința de cunoaștere prin 

diferite contexte de învățare, prin activități interesante și atractive și cel mai important prin susținere, 

înțelegere, comunicare și iubire. Rămânem împreună și totul va fi bine!   

Realitatea contemporană demonstrează că rolul şcolii nu numai că nu s-a diminuat, ci a devenit 

tot mai complex. În actualul context, avem nevoie de o educaţie dinamică, formativă, centrată pe 

valorile autentice. În societatea actuală, caracterizată prin, mobilitate economică, politică şi culturală, 

noua ordine educaţională nu se concepe fără avangarda mişcării pedagogice teoretice şi a praxis-ului 

educaţional.  

O altă provocare pe care am avut-o în această perioadă, a fost  menținerea unei stări de spirit 

sănătoase a copilului și a familiei. Diseminarea tuturor activităților, feedback-ul și produsele finale, 

sub formă de fotografii și filmulețe realizate și trimise de către părinți, au fost postate pe grupul de 
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discuție al părinților, în mediul online, pe diverse portaluri de specialitate cât și în cadrul activităților 

educative din şcoală, cercuri pedagogice. 

Grădinița online este locul unde specialiștii în educația copiilor au creat conținut video pentru 

copii, gândit astfel încât să formeze și să dezvolte autonomia, capacitatea de a organiza o activitate, 

obișnuința de a solicita și accepta ajutorul, perseverența de a duce sarcina la final și celebrarea sau 

valorizarea produsului muncii. 

Această provocare a activităţilor desfăşurate în mediul online, ne-au făcut mai 

puternici.Beneficiul major al acestui program online de educație este că se desfășoară în confortul 

unui mediu cunoscut de copil, bazat pe încredere și siguranță, iar acest lucru favorizează o învățare 

eficientă și durabilă. În plus, cei mici au parcurs materialele video în ritmul propriu, în funcție de 

nevoile și interesele individuale. Prin urmare, trebuie sa retinem faptul că relaţiile apropiate de familie 

si cele pe care copiii le au cu educatorii influentează dezvoltarea lor cognitivă. Impreună, parintii si 

educatorii sunt in pozitia unică in care pot modela felul in care copiii se dezvoltă, gândesc şi invaţă. 

Trebuie sa creăm impreună, acasă şi la grădiniţă, un mediu prielnic pentru dezvoltarea cognitiva 

si socio-emotionala a copiilor, in care să beneficieze de iubire si intelegere. Trebuie sa le oferim şansa 

de a invăţa prin joaca, intr-un mediu sănătos, propice dezvoltării lor, este imperios  să-i încurajăm să 

citească, să se implice in jocuri de memorie, să comunice, să pună intrebări si să exploreze natura şi 

mediul inconjurător. Astfel, se va dezvolta o minte sanatoasa intr-un corp sanatos, ceea ce le permite 

copiilor să obtină performantele scolare dorite. 

Parteneriatul dintre gradiniţă şi familie, asigurarea coerentei influenţelor educative si ale tuturor 

factorilor care actionează asupra copiilor este un deziderat major si trebuie să se realizeze prin 

activităţile propuse care acordă atentia necesară a tuturor aspectelor importante ale dezvoltarii, 

conducând la cresterea si educarea copilului prin armonizarea celor doi factori educativi. Pentru a 

beneficia de o imagine căt mai bună in comunitate este necesar să antrenăm in realizarea acestor 

materiale de promovare cât mai multe grupuri de sprijin formate din părinţi, specialişti din 

comunitate. 

Promovarea imaginii grădiniţei s-a realizat prin popularizarea exemplelor de bună practică pe 

site-urile de specialitate, unde grădiniţa şi-a făcut cunoscute strategiile de derulare si dezvoltare a 

ofertei educaționale, expoziţii foto cu activităţile desfăşurate în mediul online, prin intermediul 

Internetului. Aşadar există o gamă variată de modalităţi şi strategii pentru promovarea imaginii 

instituţiei in comunitate. 

Bibliografie: 

1.“Împreună pentru copii: grădiniţa şi comunitatea”- Proiectul pentru Reforma Educaţiei 

Timpurii (P.R.E.T.) 

2. Dumitrana, M., (2000), Copilul, familia şi grădiniţa, Editura Compania, Bucureşti.
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Școala online-provocări și oportunități 

Prof. Înv. primar Tîrlea Ana, 

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Motru, Jud. Gorj 

MOTTO: 

,,Educația este cheia care deschide poarta de aur a libertății.” (George Washington Carver) 

Predarea online nu este o abilitate complet diferită de cea care presupune predarea în mod 

personal, dar necesită cunoașterea tehnicilor și a celor mai bune practici pentru ca munca să fie 

îndeplinită. 

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. 

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

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

în totalitate. 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, Edmodo, EasyClass, ClassDojo. 

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. De folos a fost utilizarea acestora în realizarea activităților 

din ,,Școala Altfel” , pentru temele propuse. 
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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 împărtăși 

link-uri. Eu am utilizat aplicația Zoom. În aplicația Zoom am utilizat și tabla virtuală interactivă, cu 

ajutorul căreia am explicat exerciții la matematică, am desenat forme și figuri geometrice, am scris 

propoziții la ora de comunicare. 

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.   

Toate aceste aplicaţii şi platforme pot fi utilizate în activitatea la clasă oricând, unele cadre 

didactice poate chiar le-au utilizat. Momentul acesta de răscruce a ne-a determinat însă pe toţi să 

facem cunoştinţă cu aceste platforme şi aplicaţii care să ne sprijine în activitatea didactică şi să-i 

stimulăm pe elevi să rămână conectaţi în procesul de învăţare. 

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. 

Dar, în această epocă în care digitalizarea este inevitabilă și necesară, includerea aplicațiilor își 

demonstrează utilitatea. 

În perioada desfășurării școlii online, trebuie 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

➢ Timpul de lucru la calculator al elevilor trebuie să fie bine stabilit ( ciclul primar- 90 min.,

ciclul gimnazial- 120/150 min., ciclul liceal- 180/210 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. 

➢ Avem nevoie de: răbdare, empatie și flexibilitate, abordare treptată, conștientizare,

regularitate, sprijin și comunicare continuă între elevi, părinți, colegi. 

➢ Avantajul învățării de la distanță, asincronă, este că permite o diferențiere reală și o

personalizare a sarcinilor. 

➢ Feedback-ul este necesar și trebuie să fie din ambele părți: cadru-didactic/elevi, cadru

didactic/ părinți. 

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. 

Trebuie să ne gândim la o reinterpretare a rolului cadrelor didactice și al elevilor. Noi, cadrele 

didactice, suntem facilitatori, care creem contextul în care poate avea loc învăţarea: prin întrebări, 

prin instrumente, prin crearea unei etici de muncă adecvate şi prin relaţii umane care să transmită 

încredere şi susţinere astfel încât procesul educaţional să aibă reultatele aşteptate. 

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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Rolul și importanța marketingului în activitatea școlii 

prof. Titieni Victoria   

Colegiul Național ,,Andrei Mureșanu”   

Loc. Dej, jud. Cluj 

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. 

Marketingul educațional poate fi definit astfel: descrierea, implementarea si evaluarea unui plan 

de învatamânt având în vedere relația de schimb între școală si clienții săi si realizarea obiectivelor 

educaționale si strategice ale școlii.  

Marketingul digital pentru educație preia treptat marketingul tradițional,deoarece progresul 

tehnologic a atins un anumit nivel, ce ne conferă noi oportunități. 

Mai mult ca niciodată, în zilele noastre, internetul a devenit principala sursă pentru ca oamenii 

să caute orice informație. 

Internetul este locul „pentru a merge” pentru toată lumea, pentru a găsi mai multe informații 

despre diverse subiecte. Acesta este, de asemenea, singurul mod în care elevii, părinții ar prefera să 

știe despre cursuri, procesul de admitere, infrastructură, clasamentele unităților școlare și orice altceva 

legat de o instituție școlară. Totodată părinții efectuează căutarea principală prin net înainte de a se 

putea consulta cu cineva sau de a face o vizită la sediu. 

Informațiile complete despre o instituție școlară, inclusiv un tur virtual, pot fi livrate cu ușurință 

prin internet. 

În scenariul de astăzi, în care tot mai mulți oameni preferă mediul digital, marketingul digital 

devine mai dominant și mai proeminent în convingerea grupului țintă. 

În acest context este imperativ ca fiecare instituție de învățământ să adopte marketing digital și 

să aibă o strategie coerentă. 

Marketingul digital oferă o serie de avantaje atunci când este posibil să fie vizat un public care 

locuiește atât local, cât și în afara orașului. În plus, oferă o acoperire mai mare și ajută instantaneu la 

atragerea atenției publicului țintă. 

Studii de specialitate scot in evidență faptul că site-ul, imaginile, videoclipurile, prezența pe 

rețelele sociale, videoclipurile live, recenziile și conținutul terților creează o credibilitate ridicată. 

Publicarea de comunicate de presă, buletine de știri și informații relevante despre instituție în mod 

regulat pe internet ajută ,de asemenea ,la promovarea imaginii școlii. 

Bibliografie: 

https://www.scritub.com/management/marketing/MARKETING-

EDUCATIONAL2416152413.php 

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

ce-pot-fi-oferite-de-scoala 

https://www.investopedia.com/terms/m/marketing.asp 
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Jamboard din G-Suite aplicabil la Instruire Practică în domeniul Ospitalității 

Prof. Tiutin Rodica 

Colegiul Tehnic "Mihai Viteazul"Oradea 

Trecerea la învățarea online a fost o surpriză și a constituit o provocare chiar și pentru cei mai 

adaptabili dintre profesori și elevi. Nici în cele mai frumoase aspirații ale celor care doreau 

digitalizarea sistemului educațional din România nu exista șansa ca aceasta să primească un așa avânt. 

La polul opus, perioada de izolare a stimulat o ieșire forțată din zona de confort a multor actori din 

sfera educației care nu erau atrași sau chiar se dovedeau reticenți cu privire la importanța și utilitatea 

mijloacelor digitale. În tot acest proces protagoniștii au fost profesorii și elevii, urmați îndeaproape 

de părinți care au fost incluși în procesul educațional mai mult decât oricând și, în multe cazuri, mai 

mult decât și-ar fi dorit. 

Pentru realizarea activităţilor educative în online utilizez la orele de Instruire practică platforma 

G-Suite for Education, respectiv, Google classroom, Meet şi Jamboard (Tabla albă).

Un Jamboard este un panou virtual care se poate șterge, în care poți face schimb de idei live cu 

ceilalți. Începe sau se deschide în timp unui apel video. 

1. În apelul video, în dreapta jos, se dă clic pe Mai multe opțiuni  Tablă albă. 

2. Pentru a crea un nou Jamboard, se dă clic pe Începe o tablă albă.

Pentru a deschide un Jamboard existent de pe disc, din drive-urile în comun sau de pe computer, 

se dă clic pe Alege din Drive.    
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3. Permisiunile de acces la Jamboard:

Dacă ești utilizator G Suite for Education, participanții primesc în mod prestabilit acces numai 

pentru vizualizare. Va trebui să le acorzi acces pentru editare la Jamboard. Trebuie să acorzi acces 

oricăror participanți care se conectează la apelul video după ce se acordă acces la Jamboard. 

Din acest moment am tabla în faţă şi pot să prezint elevilor. Aplicaţia îmi pune nişte fundaluri 

predefinite- linii, pătrate, culori. Pot să fac însemnări cu stiloul din bara din stânga. Acesta e de 

dimensiuni şi de culori diferite. Dacă nu îmi place ce am scris pot folosi radiera. Dacă îi dau "ştergeti 

cadrul", îmi va sterge pagina în întregime. Pot să adaug diferite forme geometrice sau pot să scriu de 

la tastatura. De asemenea, pot să încarc imagini. Ca să marchez ceva de pe tablă fără a rămâne 

însemnat, pot folosi markerul. 

La finalul lecţiei, o salvez şi dacă revin la meniul principal din aplicaţie, ajung la tabla salvată. 

Am acolo 3 puncte, apăs şi imi permite să descarc lecţia în format pdf, pe care o pot încărca apoi în 

classroom. 

Un avantaj deosebit al acestei table este că permite elevilor să participe şi ei la lecţie. În 

momentul în care au primit acces la editare pot să facă şi ei aceleaşi lucruri pe care le face profesorul: 

să scrie, să incarce imagini, etc. 

Şi acum exemplul nostru de buna practică. Am folosit Jamboard-ul la o oră de M2 Produse de 

cofetărie, clasa a XIa, învăţământ profesional, specializarea Cofetari-patiseri. Elevii au avut de 

realizat Checuri, la ei acasă, respectând etapele procesului tehnologic, având la dispozitie, 3 ore. Au 

făcut poze pentru fiecare etapă, pe care le-au încărcat pe Jamboard. Au folosit tipuri de instrumente 

de scris diferite, culori diferite, au folosit stickerele, scrisul de la tastatură.  

Încărcând pozele pe Jamboard, rezultatele muncii lor, au putut fi văzute, analizate şi apreciate, 

în timp real, de colegii lor şi de profesor. Iată, o parte, a strădaniei lor. 
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Promovarea imaginii școlii 

prin activitățile educative realizate în online 

prof. înv. primar: Toader Carmen     

Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu” Ploiești 

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. 

Prin activitățile online desfășurate cu elevii contribuim la promovarea imaginii școlii, 

participând la Concursuri dedicate marilor Sărbători Naționale, la activități de voruntariat sau la cele 

de reciclare a materialelor refolosibile și a combaterii poluării. 

Realizând desene, afișe și ilustrații, școlarii aduc un plus de imagine școlii, demonstrând că pot 

realiza multe lucruri interesant și în școala online care pot promova imaginea         instituției lor. 

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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O GURĂ DE OXIGEN PENTRU PLANETĂ 

Autor: Toader Cosmina   

Școala Gimnazială Nr. 1 Limanu 

În țara noastră, voluntariatul a luat amploare în ultimul timp atât la nivel local, cât și la nivel 

național și internațional. 

Activitatea de voluntariat ocupă un loc important în dezvoltarea educației și formării 

profesionale. Criteriul de bază a acestei activități este responsabilitatea prin muncă, la care se adaugă 

și factori precum comunicarea și socializarea. De asemenea, activitatea de voluntariat presupune 

interacțiune, spirit civic și organizatoric, încredere, cooperare, inițiativă, responsabilitate și dinamism. 

Participând la această mișcare, învățăm să promovăm ideile personale și să luptăm pentru 

realizarea lor. Așadar, prin acțiuni de voluntariat ne putem dezvolta sau putem obține abilități și 

cunoștințe noi, dar și competențe sociale, devenind astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în 

jurul nostru. 

Voluntariatul duce și la încrederea între indivizi,întărirea și diversificarea relațiilor sociale, 

precum și șa schimbarea viziunii față de societate și contientizarea rolului de cetățean activ. 

Această activitate non-profit, nu înseamnă numai investiție în noi înșine, ci și conectarea la 

colectivitate, socializare, activismul într-un mod util și distractiv. 

În grădina din curtea școlii am decis, la începutul anului școlar, să plantăm câțiva puieți de pomi 

fructiferi, astfel încât să contribuim și noi la protejerarea și prelugirea „vieții” planetei. 

Acțiunea a avut loc în a doua săptămână de la începerea școlii , iar elevii au fost foarte încânțați 

de această propunere. 

 Această activitate de voluntariat a fost susținută și de către părinții elevilor, dar și de către și 

doamna director, care s-a arătat entuziasmată de inițiativa noastră. Activitatea, le-a dat posibilitatea 

elevilor să colaboreze și să lege prietenii mai strânse. De asemenea, elevii si-au dezvoltat abilitatea 

de a comunica unii cu ceilalți, precum și încrederea în sine.  

În urma activității de plantare a copacilor, au fost elevi care s-au remarcat drept lideri, dovedind 

calități de conducere. Ei au reusit să gestioneze întreaga echipă, să o motiveze și să o implice sută la 

sută în activitate. 

Un alt aspect pozitiv al participării la acest tip de voluntariat, l-a constituit dezvoltarea 

capacității empatice, creșterea gradului de conștientizare și altrusimul. A fost o activitate plăcută și 

mai ales utilă. S-au plantat peste 10 pomi fructiferi pe un teren pe care nu era plantat nimic, fapt care 

a făcut munca voluntarilor destul de anevoioasă. Toată lumea a rămas cu speranța ca această activitate 

să continue la nivelul întregii comunități locale. 

Activitatea educativă întreprinsă a fost promovată și în mediul online și a condus la promovarea 

imaginii școlii și la consolidarea relației școală-elevi-familie. 
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Promovarea imaginii grădiniței         

prin intermediul activităților online 

Prof. Înv. Preșcolar Tocmelea Corina Aurelia       

Grădinița cu Program Prelungit „Lumea Copilăriei”, Râmnicu Sărat 

De cele mai multe ori, imaginea instituției educaționale o reprezintă ideea pe care și-a format-

o comunitatea sau un segment de populație prin receptarea unor informații despre serviciile prestate 

și rezultatele obținute, idee care se materializează în atitudini și opinii în mentalul colectiv și care 

sunt transmise de la individ la individ.  

Imaginea apare astfel, ca o componentă a reprezentării sociale, care prezintă un nucleu stabil 

de valori științifice, culturale, morale, și norme sociale, având ca scop formarea, în rândul 

managerilor, a unei personalității umane, orientată spre comunicare și toreranță socială. Mai mult ca 

oricând este necesară formarea unei percepții corecte despre influența pe care o are imaginea unei 

instituții educaționale asupra opiniei publice, deoarece imaginile au funcție de element formativ de 

opinii și atitudini, care pot influența aprecierile colaboratorilor și, prin acestea, manifestarile lor de 

parteneri.  

În instituția preșcolară este cu atât mai necesar ca managementul imaginii să funcționeze 

deoarece, cu cât copiii sunt mai mici, opinia publică este mai sensibilă la grija față de aceștia și față 

de asigurarea unor servicii de calitate. Grija de copii, în instituția preșcolară înseamnă asigurarea unor 

servicii de calitate în orice moment. De aceea vom fi mereu preocupați de ceea ce se dorește de la 

instituția noastră, ce informații au fost denaturate și au afectat în mod negativ imaginea, care sunt 

oportunitățile de moment și cele de viitor, ce este mai important de transmis și care sunt cauzele care 

afectează negativ imaginea instituției preșcolare.  

Există instituții, și nu puține, când avem de-a face cu persoane care vin pentru prima dată în 

grădiniță cu copilul și, fie nu sunt informate deloc despre cum se desfășoară activitatea într-o 

grădiniță, fie că au anumite experiențe ori informații despre alte unități similare, cu obiectivele 

noastre. Alții, dimpotrivă, își aduc copiii în grădinița noastră pentru că „ știu“ că noi oferim servicii 

de calitate, seriozitate, grijă.   

Iată cum imaginea instituției este determinată de un ansamblu de factori și interpretări care sunt 

structurate de-a lungul timpului și transmise prin tradiție, modificate și îmbogățite succesiv cu 

elemente noi, acceptate și asimilate de comunitate. Ca urmare, imaginea este dependent de sistemul 

informațional în care se formează, de componența și caracteristicile comunității. 

Sistemul informațional care contribuie la formarea și cristalizarea imaginii instituției preșcolare 

se realizează prin două canale: 

1. Prin informațiile rezultate în urma procesului educațional:

- Deși în situația actuală există unele limite firești,  grădinița online vine în sprijinul

promovării imaginii grădiniței, deoarece parteneriatul grădiniță-familie s-a consolidat, devenind o 

oportunitate de creștere și adaptare la nevoile preșcolarilor, ale profesorilor și ale părinților, de 

asemenea, profesorii află de la părinți ce nevoi are preșcolarul, ce pasiuni și înterese; 

- Existența unui interes constant pentru pregătirea copiilor pentru școală și viață, iar acest

lucru este evidențiat prin parteneriatul cu școlile din comunitate, desfășurarea online a activităților 

propuse împreună cu școlarii; 

- De asemenea, cadrele didactice interesate de formarea lor continuă, au dobândit

competențe digitale, datorită situației pandemice,  care pot contribui la desfășurarea unor activități 
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interactive, si nu numai, folosirea lor în prezentarea de noi informații pentru a capta și pentru a ajuta 

la înțelegerea unor noțiuni; 

- Curriculum-ul la decizia școlii este cel cerut de specificul local și de părinții, de aceea

diversitatea opțiunilor ajută la acoperirea nevoilor și intereselor preșcolarilor; 

- Evenimentele organizate în mediul online au avut amploarea și importanța așteptată,

deoarece fiecare membru participant a fost implicat direct, responsabilizându-i să creeze, să descrie, 

să realizeze lucrări care să-i dezvolte încrederea în sine. Făcând o paralelă a acestor evenimente 

desfășurate în mediul fizic, nu ar fi avut parte de o implicare atât de personală a preșcolarilor, deoarece 

diversitatea umană ar fi stopat afirmarea unor copii. 

- Defășurarea unor proiecte de parteneriat și proiecte educaționale- concurs au avut un

impact benefic asupra preșcolarilor, dar și asupra implicării părinților, care au sprijinit cu mare interes 

aceste activități, venind cu idei foarte creative în realizarea unor lucrări practice și implicându-se în 

activitățile de voluntariat propuse în cadrul acestora. 

- Prin desfășurarea activităților online a cadrelor didactice la nivel preșcolar, dovedește un

mare grad de responsabilitate în a-l cunoaște și aprecia pe copil, dovedindu-I respect și încredere 

și, mai ale, dragoste și sensibilitate. 

2. Informațiile emise de structuri specializate sau ierarhice:

- Situația pandemică nu ne-a oprit în a desfășura inspecțiile pentru obținerea gradelor

didactice, din contră ne-a “forțat “ să creem modalități de realizare a acestora; 

- Schimburile de experiență, organizate între instituțiile de același fel sau diferite, s-au

desfășurat mult mai vizibil pentru membrii comunității, postând rezultatele pe grupuri, prin 

intermediul platformelor sau a altor forme de comunicare online. 

- De asemenea, în plan județean s-au desfășurat festivaluri, concursuri și spectacole, tot prin

mediul online, având fiecare preșcolar posibilitatea de a se afirma și de a exersa talentul avut; 

Sunt multe lucruri care se schimbă, dar care pot fi transformate în experiențe pozitive pentru 

fiecare dintre noi.  

În concluzie, imaginea înstituției în care ne desfășurăm activitatea are mare influență asupra 

serviciilor oferite și asupra eficienței activității acesteia, ceea ce poate determina ca imaginea să fie 

uneori mai valoroasă decât toate celelalte bunuri materiale. 

Bibliografie: 
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Școala on-line, de la provocare la obișnuință 

Prof. înv. primar Todoran Maria   

Școala Gimnazială Certeju de Sus, Jud. Hunedoara 

Când am început școala on-line , eram teribil de debusolată. Nu știam cum se face, nu aveam 

pregătite materiale, a fost foarte dificil să mă organizez. Am lucrat pe WhatsApp și pe Zoom, jumătate 

de clasă pe WhatsApp și cealaltă pe Zoom (cei care au reușit să-l instaleze), deoarece copiii aveau 

telefoane mai vechi și doar puțini dețineau laptopuri sau tablete.  

M-am folosit de materialele pe care le aveau deja copiii, cărți, culegeri, manuale digitale și am

căutat pe toate sursele de care dispuneam materiale video, pe care le foloseam în predarea on-line. 

Am încercat să-i ajut pe copii să nu simtă că școala este închisă, ci că ea continuă, la ei acasă, deoarece 

erau în clasa a IV-a și urma pentru ei un an foarte dificil, debutul în ciclul gimnazial. 

Am reușit să fac o treabă destul de bună, privind acum rezultatele la învățătură, la final de 

semestru I. 

Anul acesta nu mai pot spune că sunt nepregătită, lucrez pe platformă cu elevii, am parcurs o 

serie de cursuri și webinarii, am învățat să folosesc o serie de aplicații și platforme alternative, cu care 

îmi realizez propriile materiale, sau folosesc lecții create deja. 

Am realizat o serie de parteneriate cu alte școli și mi-am implicat elevii în diverse proiecte și 

concursuri on-line pe diverse teme, foarte atractive pentru ei. Am păstrat o legătură apropiată și cu 

părinții copiilor, implicându-i pe cât posibil în viața școlară. 

Consider că atunci când îți iubești meseria și ai un profund respect față de educabili și față de 

familiile lor, nu precupețești niciun efort  în a face ca lucrurile să meargă bine. 
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BUNE PRACTICI ÎN EVALUARE 

TOFAN CRISTINA ELENA,  

PROFESOR PENTRU ÎNVᾸŢᾸMȂNTUL PRIMAR ŞI PREŞCOLAR, 

GRᾸDINIŢA “DUMBRAVA MINUNATᾸ”, SECTOR 4, BUCUREŞTI 

Evaluarea nu este o etapă suprapusă procesului didactic, ci este un act integrat activității 

pedagogice, reprezentând o acțiune de validare a corectitudinii secvențelor educative, a 

componentelor procesului didactic, precum și un mijloc de fixare și intervenție asupra conținuturilor 

și obiectivelor educaționale. 

Evaluarea reprezintă un act de valorizare ce intervine în toate sferele activităţii umane. Omul 

se află sub semnul măsurării şi al comparaţiei cu alţii şi cu propriul sine prin raportarea datelor 

obţinute la un sistem de valori. 

Este necesară folosirea tuturor metodelor clasice de examinare a copiilor din învățământ -

orale, scrise, practice-, plecând de la ideea că fiecare tip de metodă prezintă atât avantaje, cât și 

dezavantaje, ceea ce înseamnă că nici un tip nu trebuie favorizat în detrimentul celorlalte, fiindcă 

această atitudine ar altera semnificativ modul de desfăşurare a întregului proces evaluativ. 

Este recomandată promovarea, în mare măsură, a unor modalități alternative de evaluare 

precum portofoliul, proiectul, instrumente digitale, observarea comportamnetului etc. cu scopul de a 

face examinarea mai agreabilă şi mai adaptată nevoilor copiilor, fără să se pună problema ca prin 

aceste modalități alternative să se elimine evaluările de tip clasic.  

Astfel, se creează un climat de învăţare armonios, relaxat, copiii fiind evaluaţi în mediul 

obişnuit de învăţare, prin sarcini contextualizate cum ar fi realizeazarea de experimente, elaborearea 

de proiecte, alcătuirea de portofolii, acestea fiind în acelaşi timp sarcini de instruire şi probe de 

evaluare. 

Ca exemple de bune-practici în ceea ce priveşte evaluarea şi, mai cu seamă, tipurile de 

evaluare tradiţionale, modern şi digitale, putem avea: 

Valorizarea elementelor ludice în activitățile evaluative la copii, pentru crearea unui climat 

emoțional favorabil și evitarea situațiilor generatoare de stres; 

În fiecare situație de evaluare trebuie alese metodele și tipurile de itemi în concordanță cu 

competențele ce se evaluează; 

Promovarea metodelor ce pun în valoare potențialul intelectual și creativ al copiilor; 

Utilizarea metodelor bazate pe cercetare-acțiune-descoperire; 

Acțiunile de evaluare a rezultatelor obţinute de copii este necesar să vizeze conținuturile 

esențiale, reprezentative pentru competențele vizate, și nu întregul volum de informații predat, 

plasat la același nivel de importanță. 

Să se diminueze ponderea, în sistemul de evaluare, a verificărilor realizate prin sondaj, care 

oferă informații parțiale cu privire la performanțele copiilor și să se promoveze evaluările continue 

și complete prin care să se cunoască sistematic și operativ progresele acestora. 

În evaluarea performanțelor copiilor, este important ca aceştia  să înțeleagă criteriile de 

evaluare, pentru a putea reflecta asupra performanțelor obținute, a le explica și a găsi modalități de 

progres.  
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Copiii trebuie evaluați pentru a se vedea progresul, evoluția acestora, și nu pentru a-i ierarhiza 

și clasifica. 

Evaluarea să se realizeze într-o manieră care să cultive și să susțină interesul copiilor pentru 

studiu, să-i ghideze în activitatea de învățare şi prin realizarea acestor procese de evaluare să nu se 

minimalizate funcțiile formative. 

În concluzie, important este ca fiecare cadru didactic să cunoască fiecare dintre modalitățile 

de evaluare tradiţionale sau moderne, să le selecteze cu atenţie și să le utilizeze adecvat în 

activitatea instructiv-educativă, pentru că aceste instrumente educaționale devin o fereastră spre 

mintea copiilor și o cale de înțelegere a procesului educațional. 
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ACTIVITĂȚILE EDUCATIVE ONLINE, ADAPTARE LA SCHIMBĂRI 

Prof. Țogoe Petra 

Școala Gimnazială ”Acad. Marin Voiculescu” 

Loc. Giurgiu, Jud. Giurgiu 

Cunoscând ideea că cercetarea nevoilor constituie elementul esențial în educație, pornim  de 

la cunoașterea nevoilor beneficiarilor educației, pentru a ne putea raporta la aspirațiile și așteptările 

lor, plecând de la experiențele anterioare ale acestora. De aceea, un rol important îl  ocupă 

parteneriatul școală-familie, dar și nevoile societății actuale. Atunci când cunoaștem care sunt 

așteptările de la procesul educațional, putem elabora strategii care să îmbunătățească oferta 

educațională, astfel încât programele să fie viabile, competitive și adecvate cerințelor. 

Odată cu trecerea la învățarea online, cadrele didactice, părinții și elevii au fost nevoiți să facă 

față schimbării. O schimbare care a fost diferit percepută de către partenerii educaționali. Unii 

dintre elevi au văzut-o ca pe o vacanță prelungită, ceea ce a creat mari probleme, conducând la mari 

rămâneri în urmă la învățătură. Dar problema cea mai gravă nu era activitatea școlară, ci cea 

extrașcolară, când elevul a constatat că nu mai are libertatea de altădată, nu mai poate socializa, 

schimbare care a dus uneori la plictiseală, alteori la iritabilitate, ba chiar la abuzul de internet, în 

lipsa altor activități de petrecere a timpului liber. 

Atunci, am încercat să adaptăm activitățile educative la situația creată, fără a întrerupe 

proiectele în care erau implicați elevii, încercând să gestionăm, împreună cu părinții, timpul petrecut 

acasă, în vederea combaterii plictiselii, a abaterii atenției de la problemele cotidiene, dar și pentru 

creșterea siguranței elevilor, ajutând la dezvoltarea creativității, chiar și la dezvoltarea fizică 

armonioasă, puternic afectată de școala online. 

Pentru că elevii mei sunt în clasa a IV-a, am putut vizita virtual câteva muzee importante, 

fiindu-ne de folos la orele de istorie, geografie, științe ale naturii. 

• Muzeul Național de Istorie a României

• Muzeul Municipiului București

• Muzeul Antipa

• Muzeul Băncii Naționale Române

• Muzeul Unirii Alba Iulia

Elevii au putut călători imaginar, apoi,conduși cu ajutorul metodelor moderne ( ”Jurnalul

dublu”, ”Știu/ Vreau să știu/ Am învățat”etc.) au dat frâu liber creativității. 

Am continuat Proiectul Eco-Școala ”de acasă”, împreună cu întreaga 

școală, dar și proiectul clasei, ”LeAF- Pădurea și 

tainele ei”, postând pe site-ul CCDG.România, 

http://ccdg.ro/, activitățile derulate împreună cu 

elevii.   

 Activitățile de mediu nu au mai putut fi 

desfășurate în pădure sau în parc, dar elevii au 

beneficiat de materiale online privind problemele 

de mediu, au aflat despre poluare și schimbările 

climatice, despre plante și animale pe cale de 

dispariție, despre măsurile de prevenire și ocrotire. 

Pentru a contribui și ei, după puterile lor, la 

împiedicarea acestor dezastre, au realizat desene 

cu mesaje ecologice, au plantat copăcei și flori în 

grădini, în fața blocului, pe balcon, în ghivece. 

Mesajele au fost postate pe site-ul  proiectelor sau pe rețelele de socializare. 

Participăm ca voluntari în cadrul Proiectului European ”Ora de Net”, derulat de Organizația 

”Salvați Copiii”, încercând să îi învățăm pe elevi cum să se comporte în mediul online și cum să nu 
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cadă victime ale fenomenului de Cyberbullying, dar și pe părinți, să știe cum să îi controleze și să îi 

protejeze pe copii. De asemenea îi învățăm cum să facă față acestei perioade dificile, făcând 

trimitere la specialiștii care îi pot ajuta. Am utilizat Platforma VoluntApp și www.oradenet.ro. 

În cadrul Proiectului ”Dezvoltarea abilităților pentru viață”, derulat de Junior Achievement 

România, în colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării, am urmărit dezvoltarea competențelor 

pentru viață, pentru a le crea elevilor o imagine reală a atitudinilor și competențelor necesare pentru 

a reuși la școală și în afara ei, pentru a-i aduce pe părinți mai aproape de școală și școala mai 

aproape de comunitate. Am utilizat Platforma internațională LMS JA Inspire, platforma 

www.jaromania.org , materiale disponibile în format electronic și digital interactive, în cadrul CDȘ 

și Școala Altfel, am derulat activități de tipul ”learning by doing” în cadrul J A in a Day - Educație 

antreprenorială, pentru a dezvolta abilitățile antreprenoriale, adaptate nivelului de înțelegere a 

elevilor. 

Ne-am implicat în activitățile derulate de Crucea Roșie, prezentând elevilor și părinților 

materiale necesare unei bune cunoașteri a situației actuale, în vederea luării măsurilor de prevenire a 

îmbolnăvirilor, dar și a consilierii, la nevoie. 

Deși uneori părea imposibil, am reușit să trecem peste obstacolele întâmpinate, realizând 

activități frumoase, colaborând cu elevii, părinții, școala, comunitatea. Am fost puțin norocoși, ce-i 

drept, elevii provin din mediul urban, din familii cu nivel mediu sau peste mediu, care au făcut 

posibibilă activitatea online. 

Am avut sprijin de-a lungul anilor și din partea școlii, care ne-a pus la dispoziție aparatura 

necesară utilizării TIC în activitatea didactică face to face, ceea ce a ușurat activitatea online. Elevii 

au fost obișnuiți să folosească laptop, videoproiector, internet, soft educațional, să lucreze pe 

platforme online, așa că această schimbare a fost ceva mai ușoară pentru ei. 

Așa cum am spus anterior, pornim întotdeauna de la experiențele anterioare și adaptăm 

procesul educațional la cerințele beneficiarilor. Dacă parteneriatul școală-familie funcționează 

corect, se poate! 
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Promovarea imaginii școlii 

Școala online 

Prof. Înv. primar Tokes Emilia – Emanuela 

Învățarea online cât și predarea în acest format este o provocare pentru învățământul 

românesc. Zilele noastre au devenit treptat mai greu de gestionat și ne este greu să avem un 

management al timpului bine definit. De aceea, când vine vorba despre educație și de volumul de 

informații vast, un sistem online de predare trebuie bine organizat, să fie cât mai atractiv pentru cei 

mici. Orice cadru didactic, dar și orice părinte trebuie să facă eforturi pentru a asigura o dezvoltare 

și o educație cât mai variată. În acest sens, platformele online vin în sprijinul procesului de învățare 

și permite elevilor să acceseze o serie de surse de exerciții, de jocuri educative și chioar de unele 

curiozități din anumite domenii. 

Folosirea platfomelor online educative oferă beneficii și avantaje celor mici și vin în sprijinul 

cadrelor didactice pentru a ușura predarea online. Progresul copiilor trebuie urmărit îndeaproape 

atât de părinți cât și de cadrele didactice prin testarea elevilor și evaluarea activităților. 

Unele lecții pot fi virtuale, altele pot fi prezentate direct de către cadrul didactic prin 

realizarea unor documente în format Word realizate la fiecare lecție în parte de predare-învățare-

evaluare. 

Școala online are avantaje, dar și dezavantaje. Se pot folosi manualele și culegerile ca și în 

predarea față în față. Dezavantajele sunt lipsa apropierii fizice și oboseala psihică datorată expunerii 

în fața calculatorului.  

Spre exemplu, documentele Word pe care le-am folosit la disciplinele matematică și limba 

română, au venit în sprijinul elevilor și s-au dovedit de un real folos. 

Fișă de lucru 

Într-o \ Într-un 

1.Completați urmatoarele enunțuri

cu unul din cuvintele ,,într-o’’ sau ,,într-

un’’. 

• A cules ............. zi mai multe roșii 

din grădina aceea.       

• Ne-am întâlnit .......................loc 

minunat din pădure.        

• .............................zi am fost la

Delfinariu.   

• Prietenii mei studiază 

...................... țară străină. 

• ............................cuvânt sunt 

vocale și consoane. 

• Irina a pus păpușa 

..................................cutie roșie. 

•A pus legumele 

...........................................plasă. 

• Vulpea s-a pitit .............scorbură 

din copacul acela. 

2. Scrieți cuvinte care pot urma după

într-o  \  într-un  . 

3. Încercuiți cu ajutorul a două culori

diferite ortogramele într-o \ într-un. 

• Pisica stătea pitită într-un ungher al

casei. 

• Într-o ladă erau cinci perne.

• Stăteau într-un sat patru surori.

•Au sosit într-o clipă la ele.

•A pus scrisoarea într-un plic

albastru. 

• Într-o curte s-a amenajat un loc de

joacă pentru copiii din cartier. 

•Câinele a pitit osul într-o groapă.
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Fișă de lucru 

Împărțirea 0 – 1 000 000 (cls. a IV-a) 

1. Calculați:

4721 : 21 =

540 : 15=

6 700 : 100=

2. Aflați termenul necunoscut:

a : 12 = 3163 r 8

2345 : a = 23 r 2

3. Din produsul numerelor 32 și 480 se scade câtul acestora. Ce număr se obține?

4. Într-o livadă sunt 420 de pomi fructiferi. Perii sunt de 5 ori mai puţini decât numărul

prunilor. Câţi peri  sunt, dacă prunii  sunt 350 ? 

Pentru disciplina arte vizuale și abilități practice am folosit unele prezentări în format 

PowerPoint prin care am prezentat modul de confecționare a unor lucrări. Astfel, elevii au realizat 

următoarele lucrări. 

Consider că platformele online de educație sunt metode bune pentru însușirea unor cunoștințe, 

ele venind în completarea activităților didactice din sistemul de învățământ. 
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ÎNVĂȚAREA ONLINE – AVANTAJE ȘI DEZAVANTAJE 

Prof. Înv. Preșcolar Tolan Alice 

Grădinița cu program prelungit ,,Palatul fermecat” Arad 

Procesul de învăţare defineşte oamenii la orice vârstă. Existenţa umană în sine este 

condiţionată de învăţare; pentru a supravieţui suntem nevoiţi să învăţăm: să cunoaştem mediul, să 

ne cunoaştem apropiaţii şi, forma cea mai profundă, să ne autodepăşim. 

Cea mai nouă tendinţă în învăţământ, cunoscută şi apreciată ca cea mai eficientă şi de dorit de 

până acum, este învăţământul electronic. Cunoscut ca „e-learning” sau, mai nou, ca „e-education”, 

conceptul deînvăţământ electronic (sau virtual) este reprezentat de interacţiunea dintre procesulde 

predare – învăţare si tehnologiile informaţionale. E-learning este în acest moment mai mult decât un 

concept, este parte din învăţământul actual, tinzând să devină tot mai căutat prin economia de timp 

pe care o implică.E-learning semnifică, într-o definiţie neconsacrată, şansa omului de a se informa 

facil, rapid, în orice domeniu, nefiind condiţionat de un suport fizic (cărţile din hârtie) sau de un 

intermediar (profesorul). Acest concept permite flexibilizarea procesului de învăţământ până la a 

oferi cea mai largă gamă de cărţi electronice, sfaturi, imagine şi text. 

Dezvoltarea profesională şi învăţarea în modelul tradițional devin deja istorie. Nu există 

experţi în clase, lucrurile se mişcă rapid, iar profesorii şi elevii trebuie să facă echipă pentru crearea 

unui mediu de învățare prin utilizarea tehnologiilor moderne. Astăzi, cel mai bun și cel mai 

important canal de distribuție este cel online. Mediul online sprijină abilitățile secolului XXI 

precum colaborarea, comunicarea și creativitatea. 

În întreaga lume, universitățile, colegiile şi şcolile trebuie să îşi pregătească profesorii pentru 

schimbare. Pe măsură ce cultura societăţii noastre se schimbă ca răspuns la inovațiile tehnologice, 

instituțiile și profesorii trebuie să se adapteze. 

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. Astăzi, putem vorbi despre o învățare combinată care îmbină 

oportunitățile de învățare față în față cu oportunitățile de învățare online. 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 cursanţilor şi pentru a le permite fiecărui cursant să studieze în ritmul propriu. 

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. Pentru a ajuta 

colegii să găsească cele mai bune resurse online care să le ușureze viața, prezint o listă de mai multe 

link-uri utile care oferă ceea ce au nevoie pentru o lecţie bună. 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 3, MARTIE, 2021

868



Învăţarea prin Internet 

Învăţarea prin Internet poate fi definită ca o formă de învăţământ în care se prezintă 

studenţilor un conţinut de instruire prin Internet. De aceea, condiţia de bază impusă participanţilor 

în procesul de învăţare este posedarea unui calculator şi o conexiune la Internet. 

Când vine vorba de a sprijini programa care se foloseşte în educaţia prin internet, de cele mai 

multe ori se folosesc aşa-numitele instrumente de curs, care permit stocarea de conţinut educaţional 

pe un server Web, crearea de reţele de comunicare între participanţii la procesul de educaţie, de 

învăţare şi de gestionare, permiţând testarea independentă a cunoştinţelor lor prin intermediul 

diferitelor teste. 

Training-ul bazat pe Web şi WBT-Web based training-ul se face pe baza  publicării 

conţinutului pentru învăţarea pe site-ul instituţiei de învăţământ. Avantajele acestei metode de 

distribuire de materiale didactice sunt următoarele: distribuirea mai rapidă, prin accesarea www 

cursanţii pot intra în posesia materialelor didactice, este posibilă inserarea materialelor hiper 

mediatizate, serviciul poate fi folosit de către una sau mai multe persoane sau grupuri în acelaşi 

timp, posibilitatea de legare, multimedierea conţinutului, uşurinţa de reînnoire şi publicare a 

conţinutului, posibilitatea administrării de acces, conţinuturi interactive ş.a.m.d. 

E-mailul este cea mai simplă formă de interacţiune asincronă şi de cele mai multe ori este

folosit doar ca un supliment pentru/pe lângă alte forme de comunicare. Avantajele prin e-mail: 

simplitate în utilizare, comunicarea este privată, permite suficient timp pentru reflecţie şi reacţie la 

răspuns. 

Video conferinţe 

Aplicaţiile divizate (Whiteboards) sunt o modalitate de interacţiune sincronă, în care studenţii 

participă lucrând în echipă pe aplicaţia software. Există două moduri de folosire a aplicaţiei 

distribuite/divizate: ca un mijloc de a învăţa cum să utilizaţi aplicaţia în sine dar şi pentru învăţarea 

de concepte şi competenţe. Avantajele acestui mod de interacţiune sunt simularea realităţii  şi 

încurajarea învăţării în grup. 

Învăţarea electronică nu semnifică doar portaluri educaţionale, ea presupune învăţarea pe tot 

parcursul vieţii - cunoscutul „life long learning”. Desigur, cea mai consacrată formă a învăţămâtului 

electronic este cea instituţionalizată, în special sub denumirea de învăţământ la distanţă, dar şi 

instruire asistată pe calculator, instruire prin multimedia. 

E-learning câştigă teren în fiecare zi prin punerea în aplicare a noilor tehnologii în formare.

Posibilitatea de a ne conecta prin intermediul unui site web pentru a dobândi cunoştinţe noi pe linia 

de îndrumare de la oameni care sunt,uneori, la sute de kilometri distanţă şi a învăţa aproape complet 

aspectul acestor conţinutului în timp real, permite dobândirea de noi cunoştinţe fără stresul de zi cu 

zi. 

Avantajele și dezavantajele utilizării platformelor eLearning pentru activitatea de 

învățare și evaluare 

O platformă e-learning este un set integrat de servicii interactive online, care oferă 

profesorilor, elevilor, părințiilor și altor persoane implicate în educație, informații, instrumente și 

resurse pentru a sprijini și a spori  livrarea și managementul educațional. 
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Principalele caracteristici ale platformelor de e-learning sunt: 

– Autentificare

– Generarea de conținut

– Vizualizarea conținutului

– Diferite medii cu un profesor / tutore

– Efectuarea de activități, cum ar fi sarcini, grupuri de lucru

– Raportul activităților întreprinse de către elev

– Instrumentele de evaluare

Platformele de e-learning permit două moduri de învăţare: 

• sincronă, în care instructorul controlează lecţia în întregime, creând, coordonând, adaptând

şi monitorizând mediul educaţional 

• asincronă, ceea ce implică studiu în ritmul personal al cursanţilor, proiecte de colaborare şi

învăţare la distanţă. 

Având la bază tehnologiile e-Learning (multimedia), platformele eLearning au o serie de 

avantaje, precum: 

• Accesul la cunoștințe, în orice moment și din orice locație

• Centrare pe elev/participant

• Elevii pot colabora și învăța împreună

• Favorizează creativitatea și descoperirea de noi interpretări

• Permite accesul la noile competențe cerute de viața modernă

• Profesorul se poate adresa unui număr mult mai mare de elevi decât în învățământul

tradițional 

• Materialele pot fi personalizate

• Posibilitatea modificării informației difuzate

• Accesibilitate, comfort, flexibilitate

• Interacțiunea cu profesorul este liberă, fără constrângeri

• Elevul poate învăța în ritmul lui propriu

• Elevul poate beneficia de feedback rapid și permanent

• Costuri reduse de distribuție a materialelor

• Învățământul online este organizat pe subiecte, nu pe grupe de vârstă

• Învățământul electronic este mai puțin stresant decât cel tradițional

• Posibilitatea de a măsura eficacitatea programului prin urmărirea numărului de download-uri

efectuate de către elevi 
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• Capacitate mare de stocare, Internetul are o capacitate mult mai mare de stocare a

informației comparativ cu locațiile fizice sau hard discurile individule 

• Permite interacțiune sincronă și asincronă între profesor și elevi

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, 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. 

Observând numărul mult mai mare de avantaje decât al dezavantajelor, putem spune că 

utilizarea platformelor eLearning este o oportunitate oferită celor care doresc să obțină o formare 

continuă. Ea nu exclude educația clasică, în care sunt utilizate obiecte reale ca sursă de informare ci 

îi adaugă resursele virtuale. Este indicată o îmbinare între metodele clasice de învățare și evaluare și 

a celor eLearning pentru a obține performanțe în ceea ce privește dezvoltarea competențelor 

elevilor. 

De ce este invatarea online pe placul elevilor 

Când vine vorba de studiu individual, de cele mai multe ori ne vine în minte aceeași imagine: 

un elev excedat de toate sarcinile pe care le are de îndeplinit, cu privirea pierdută către un teanc 

intimidant de cărți, culegeri, caiete, manuale sau gazete matematice. 

Pasionați de gadgeturi smart, aplicații interesante sau jocuri online spectaculoase, adolescenții 

rezonează destul de greu cu vechile metode de învățare. Din fericire, dezvoltarea tehnologiei a 

presuspus și dezvoltarea unor produse educaționale create în acord perfect cu noile generații de 

elevi ai erei digitale. 

De ce elevii învață cu plăcere folosind platformele online 

Pot fi utilizate oricând, oferă filmulețe explicative foarte utile, probleme rezolvate în pași, 

exerciții cu grade diferite de dificultate și posibilitatea de testare pe noțiuni – iată doar câteva dintre 

motivele pentru care tot mai mulți elevi de gimnaziu descoperă eficiența platformelor online de 

învățare, așa cum este și ExamenulTau.ro, de pildă. Aceste metode educaționale alternative 

completează în mod firesc studiul la clasă susținut de profesori și îi încurajează pe elevi să aibă o 

atitudine pozitivă față de învățare. 

Accesând produsul educațional ExamenulTau.ro, adolescenții găsesc lecții video sau filme de 

predare pe care le pot urmări de câte ori vor, pot lucra atunci când au timp și se pot testa fără 

probleme pentru a-și cunoaște exact nivelul de cunoștinte fie la Limba Română, fie la Matematică. 
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Mai plăcut decât predarea clasică 

Deși vine în completarea învățării clasice, de la școală, învățarea online are câteva beneficii 

indubitabile. În cazul platformei electronice, informațiile sunt accesibile oricând, elevii putând 

accesa acest produs educațional online atunci când au timp. În plus, filmele de predare pot fi 

vizualizate de câte ori este nevoie, fie că elevii vor să se pregătească pentru temele zilnice, fie 

pentru teze sau Evaluarea Națională. Și în ceea ce privește problemele rezolvate în pași, dar și 

testele, copiii de gimnaziu au posibilitatea să-și verifice cunoștințele și să aprofundeze materia la 

Limba Română sau Matematică. 

Avantaje si dezavantaje ale invatarii online 

Cu ce ne ajuta tehnologia sa avansam in educatie? Ce avantaje si dezavantaje are? Merita 

investitia? ...Acestea sunt doar cateva intrebari de care ne lovim adesea. 

Privind cum invatarea este eficientizata prin folosirea internetului, putem enumera mai multe 

avantaje, insa putem sa vedem si cateva dezavantaje. In cele ce urmeaza, voi vorbi despre cum vad 

eu invatarea prin internet. 

       Avantaje: 

1. distribuirea rapida a materialelor didactice

 Profesorii sau administratorii pot 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. 

2. elevii/ studentii intra in posesia materialelor print-o simpla accesare

Orice persoana din grupul tinta are acces la toate informatiile, oriunde si oricand. 

3. existenta continuturilor multimedia

Prin internet pot fi transmise si imagini, videoclipuri, fisiere si orice fel de materiale virtuale 

care intotdeauna au eficientizat invatarea. 

4. continuturile pot si sterse, corectate sau actualizate cu usurinta

Daca distribuitorul isi da seama ca a transmis o informatie gresit 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. 

5. 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. 

6. 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. 
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Limite și dificultăți / Dezavantaje 

1. dificultati in utilizarea tehnologiei

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. 

2. 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! 

Concluzii 

S-au putut expune cateva idei, insa 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. 

Pot fi numite 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. 
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UTILIZAREA MARKETINGULUI EVENIMENTELOR PENTRU 

PROMOVAREA INSTITUȚIEI ȘCOLARE 

Profesor Toma Constantina Cristina 

Promovarea imaginii instituţiei scolare 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.  

PROIECT  EDUCAȚIONAL  

DE ANTREPRENORIAT  

,,BOGĂȚIILE TOAMNEI”  

- ediția a III-a -
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Denumirea activităţii extracurriculare:  

„Bogățiile toamnei” - târg de toamnă (activitate de antreprenoriat) 

ARGUMENT: 

Când natura ajunge în amurgul pârguit al anului, când în faţa ochilor ni se desfăşoară un 

tablou mirific, în care culorile se luptă pentru supremaţie, nu poţi să nu aduci un omagiu toamnei.  

Frumuseţile şi bogăţiile pe care ni le oferă natura, în acest superb anotimp, trezesc în noi 

impulsul creativ. De ce să nu ne bucurăm de ceea ce ne oferă toamna, şi să punem în valoare 

parfumul şi culoarea ei prin realizarea unor lucrări originale, prin care să valorificăm potenţialul 

creativ al copiilor preşcolari şi şcolari mici, sub îndrumarea harului cadrelor didactice. 

Prin aceste demersuri creative ne înfrumuseţăm viaţa, educând totodată tinerele vlăstare spre 

a-şi dezvolta gustul pentru frumos, a aprecia şi realiza creaţii artistice.

Târgul școlar de antreprenoriat reprezintă o activitate în care se investeste multă creativitate: 

în conceperea produselor, în amenajarea standului, în negocierea prețului, dar și în prezentarea 

produsului și în comunicarea dintre elevi. Părinţii au ocazia de a fi alături de copiii lor, pot să 

colaboreze, să petreacă timp alături de alţi părinţi. Este o activitate la care toți participă cu bucurie 

și cei care vând și cei care cumpără. Este bucuria în care jocul ”de-a vânzătorul” pe care mulți l-au 

jucat în copilărie, devine acum realitate. ”Se joacă” cu bani adevărați, cu marfă adevărată. 

SCOPUL PROIECTULUI: 

 Fructificarea experienţei personale pentru a exprima păreri, gânduri, sentimente.

 Stimularea imaginaţiei creatoare şi consolidarea cunoştinţelor elevilor referitoare la

caracteristicile anotimpului toamna. 

 Dezvoltarea capacităţii de a aplica cunoştinţele dobândite pentru a se realiza cu ajutorul

lor ceva practic / util. 

 Pregătirea elevilor pentru o viaţă activă.

 Sensibilizarea copiilor în faţa frumuseţilor naturii, astfel încât să devină persoane

capabile să aprecieze frumosul şi viaţa. 

 Dezvoltarea creativității, competențelor sociale, civice, de relaționare interpersonală,

comunicare, spiritul de inițiativă și antreprenoriat, sensibilizarea culturală și exprimarea artistică. 

OBIECTIVELE URMĂRITE: 

 Formarea capacităţii de a observa, percepe, înţelege şi aprecia frumosul, pe baza unor

criterii ştiinţifice; 

 Formarea simţului şi gustului estetic;

 Dezvoltarea aptitudinilor artistice și plastice;

 Formarea capacităţii de a integra frumosul şi în viaţa personală;

 Cultivarea spiritului de inițiativă și antreprenoriat;

 Conceperea unor lucrări ce implică originalitate, creativitate, imaginaţie.

APLICAŢIE: 

✓ Crearea unui stand demonstrativ cu vânzare de produse preparate de către elevi;

✓ Donațiile vor contribui la dezvoltarea bazei materiale a unității de învățământ, respectiv a

structurilor unde se organizează. 
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GRUP ŢINTĂ: 

Proiectul se adresează preșcolariilor, elevii claselor primare și gimnaziale, dar și cadrelor 

didactice care îi îndrumă în realizarea și desfășurarea acțiunilor.    

PERIOADA DESFĂȘURĂRII PROIECTULUI: 14 – 19 octombrie 2019 

CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR: 

Nr. 

crt. 
Denumirea activităţii 

Data/ 

perioadaMod de realizare 
Loc de        

desfăşurare 
Modalități de evaluare 

1. Lansarea proiectului 
07.oct.

2019 

Prezentarea proiectului în 

Consiliul profesoral       

și pe comisii metodice 

În școală 

Discuții 

Completarea fișelor de 

înscriere 

2. 

A
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e 
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rt

is
ti
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Toamna în culori 

14 – 18 oct. 

2019 

Pictură, colaj cu frunze 

uscate 

Săli de 

clasă/grupă 

Realizarea unor

expoziţii tematice cu 

lucrările artistico-                    

plastice 

3. Parfum de toamnă 

Compuneri 

Eseuri 

Selectarea unor creaţii ale 

marilor scriitori români 

Săli de 

clasă/grupă 
Probe orale 

4. Toamnă în poezie 
Concurs 

Prezentări Power Point 

Săli de 

clasă/grupă 
Fișă pentru portofoliu 

5. 
Ghicitori despre 

toamnă 

Concurs: Cine știe mai   

mule ghicitori? 

Săli de 

clasă/grupă 
Fișă pentru portofoliu 

6. 

Crearea produselor 

pentru activitatea 

antreprenorială  

Personalizarea borcanelor 

de murături și  

dulcețuri, ș.a.) 

Săli de 

clasă/grupă 
Afișe pentru standuri 

7. 

A
ct
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ă
ta
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 d

e 
a
n
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n

o
ri

a
t

”
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Amenajarea 

standurilor/pregătirea 

decorurilor pentru 

expoziție: 

1
8
.o

ct
. 
2
0
1
9

1
9
.o

ct
. 
2
0
1
9

Personalizarea 

standurilor,  

G.P.P 

G.P.N 

Școala 

Bascov 

Școala 

Valea 

Ursului 
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RESURSE UMANE: preșcolari, elevi din clasele primare ș gimnziale, cadre didactice, 

părinți, invitați din comunitate 

RESURSE MATERIALE: fructe și legume proaspete și conservate, produse de patiserie și 

alimentare la care s-au folosit fructe și legume de toamnă, creioane colorate, foarfecă, lipici, hârtie 

colorată. 

ACTIVITATE PROPUSĂ: Cadrele didactice și-au propus organizarea unui târg de toamnă 

constând într-o expoziție cu vânzare a unor produse de toamnă (fructe și legume proaspete și 

preparate din acestea). Banii obţinuţi din vânzarea produselor se vor folosi la achiziţionarea de 

materiale didactice, îmbogățirea bazei didactico-materiale a școlii. 

REZULTATE: 

- panou/stand demonstrativ pe holul şcolii;

- promovarea activităţii pe site-ul şcolii.

EVALUARE: 

- iniţierea de discuţii şi propuneri pentru alte activități extracurriculare;

- mediatizarea evenimentului pe site-ul şcolii;

- achiziționare de material didactic.

8. 
Cântec, dans și voie 

bună 

Program cultural 

artistic de ziua 

”ZÂNEI TOAMNA” 

Curtea 

școlii/grădiniței
Program artistic 

9. 

Desfășurarea 

activității de 

antreprenoriat 

10. 

Evaluarea Proiectului

BOGĂȚIILE 

TOAMNEI 

Analiza proceselor         

verbale de la activități 

Broșură cu poze din 

activitățile proiectului 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 3, MARTIE, 2021

877



Poți face din Sărbătoare subiect de promovare 

Profesor învățământ preșcolar-Toma Mihaela 

Grădinița cu P. P. Albinuța, Tg. Mureș 

Perioada în care educația a fost obligată să treacă cu predarea în online, atât în școli cât și în 

grădințe ne-a adus în fața unor provocări dar și a unor noi oportunități.  În ceea ce privește predarea 

și conectarea cu copiii în această perioadă a fost nevoie de mult efort, de identificarea unor noi 

modalități de predare, de realizare de materiale utile si adaptabile predării sincron sau asincron. 

Profesorii au fost obligați să-și dezvolte capacitățiile de muncă cu calculatorul și cu o multitudine 

de noi aplicații pentru a-si face predarea atractivă și aplicabilă noului mediu în care s-a desfășurat. 

În ceea ce privește promovarea imaginii unității școlare, mediul online a deschis ușile către 

popularizare. În acest mediu, informația ajunge ușor la foarte multe persoane, iar dacă sunt găsite 

grupurile potrivite iar materialele prezentate sunt bine concepute și țintite, unitatea poate fi 

recunoscută pentru adevărata ei valoare. 

În unitatea din care fac parte, promovarea imaginii unității a început cu mulți ani în urmă și în 

mediul online și s-a menținut , prin susținerea muncii cadrelor didactice, prin popularizarea 

activităților didactice școlare și extrașcolare, a voluntariatului , a activităților outdoor, a 

concursurilor. 

În direcția promovării imaginii grădiniței , ne-am folosit ca și unitate de utilizarea unei pagini 

de facebook prin care s-a menținut constant legătura cu părinții și comunitatea. Deasemenea 

activitățiile realizate de cadrele didactice au fost promovate în diverse grupuri ale comunității 

locale. Iar materialele didactice  realizate ca și resurse educaționale au fost promovate și transmise 

în diverse grupuri pentru schimburi de experiență. 

Una dintre temele abordate pentru promovarea și menținerea interesului părinților și a 

comunității a fost tema Sărbătorilor naționale, o temă care unește și educă atât preșcolarii, școlarii 

cât și pe părinții acestora, și menține vie viața comunității.  

Această temă a fost abordată în cadrul Proiectului educational „ Noi suntem Români”, iar 

sărbătorile naționale vizate de acest proiect au fost  1 Decembrie-Ziua Națională a României și 24 

Ianuarie-ziua nașterii României. Sensul acestor sărbători sunt greu accesibile copiilor de vârstă 

preșcolară, dar atragerea și implicarea părinților în activități și a comunității în susținerea muncii 

copiilor, pot facilita înțelegerea și transmiterea unor noțiuni ca dragostea de țară și de semeni. 

În susținerea acestui proiect , cadrele didactice au realizat materiale didactice ce au fost 

transmise sincron și asincron copiilor: lectura de texte cu conținut thematic istoric 

potrivit,dramatizări, cântece, dansuri populare, prezentare de materiale-exemple și modalități de 

realizare a cestora pentru a facilita înțelegerea noțiunilor, transmiterea modalităților de lucru ,pentru 

atragerea copiilor și părinților pentru a se implica în activități. 

Proiectul realizat a avut următoarele obiective: 

• Dezvoltarea unor aptitudini de colaborare şi interacţiune în grup a copiilor, alături de

părinţii lor în mediul virtual 

• Dezvoltarea dragostei pentru estetic şi pentru artă;

• Înţelegerea semnificaţiei importanţei evenimentelor istorice şi a influenţei acestora asupra

vieţii şi activităţii oamenilor; 

• Stimularea curiozităţii copiilor şi a interesului de participare la competiţii, prin oferirea de

oportunităţi de explorare şi observare indirectă şi nemijlocită a acestei noi modalităţi de realizare. 
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• Realizarea montajelor video și a paginii de concurs on-line din lucrările executate  de copiii

care își pun în aplicație cunoștințele și creativitatea din domeniul estetic-creativ şi practic. 

Activitate 1: La mulți ani,România-concurs 

• Modalităţi de realizare:  desen, activitate practică

• Descrierea activităţii :

• Copii realizează, susținuți de părinți,  Harta României utilizând orice tehnică de pictură

,desen sau lucru manual. Materialele realizate sunt adunate într-un album ce va fi popularizat pe 

pagina grădiniței și în alte grupuri ale comunității ce vor alege prin vot cea mai frumoasă lucrare 

• Finalitate:

• Valorificarea muncii desfăşurate de preşcolari şi părinții acestora în familie. Promovarea

imaginii unității în mediul online 

Activitate 2: Eu cunosc Steagul Tării 

• Modalităţi de realizare:  Confecționare

• Descrierea activităţii :

• Copii realizează, susținuți de părinți,  Steagul României  utilizând diferite materiale din

gospodarie.Materialele realizate vor fi fotografiate și cuprinse într-un album ce va fi popularizat pe 

pagina grădinitei și în grupurile comunității 

• Finalitate:

• Valorificarea muncii desfăşurate de preşcolari şi părinții acestora în familie. Promovarea

imaginii unității în mediul online 

Proiectul realizat a adus recunoaștere din partea comunității și multă implicare din partea 

familiilor preșcolarilor unității. Copiii au fost plăcut impresionați și mândri de realizările lor atunci 

când le-au văzut în mediul online. 

Mediul online ne oferă diferite oportunități pe care suntem datori sa le cunoaștem și să le 

folosim în avantajul nostru și a activității ce o susținem pentru a ne putea face cunoscută adevarata 

muncă , zilnică, ce până acum stătea ascunsă în spatele ușii unor săli de grupă.  

Modalități de abordare a promovării muncii cadrelor didactice sunt multiple, fiecare trebuie să 

își aleagă ceea ce i se potrivește mai bine pentru a avea ca și efect recunoașterea eforturilor depuse 

de cadrele didactice care sunt obligate să se adapteze schimbărilor continue ale societății sau impuse 

de unele momente prin care trece societatea, cum a fost cel pandemic.  

Nu este ușor pentru toată lumea să se adapteze, dar exemplele de bune practice și schimburile 

de experiență trebuie încurajate și susținute pentru a deveni modele si manifestări naturale pentru 

cât mai multe cadre didactice. 

Necesitatea promovării imaginii unității și implicit a imaginii personale trebuie înțeleasă ca o 

oportunitate, și ca un scop în vederea menținerii legăturii cu societatea care trebuie să înțeleagă 

rolul educatorului în dezvoltarea sănătoasă fizică și psihică a copiilor . 
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PROMOVAREA IMAGINII SCOLII-SCOALA ONLINE 

Profesor inv. presc. TOMA OLIVIA 

G. P. N. NR. 2 Maneciu 

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 școl 

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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Promovarea imaginii școlii în context pandemic 

Toma Rebeca Gabriela, profesor învățământ preșcolar 

Gradinița Voinicel, Chitila 

Promovarea școlii este foarte importantă atât pentru instituție cât și pentru copiii care participă 

la procesul educației deoarece aceasta implică o bună colaborare între cei trei parteneri ai educației:  

școală-elev-părinte. 

Conceptul de promovare aparține domeniului de marketing. Marketingul este o activitate 

deosebit de veche care a luat diferite forme de-a lungul timpului, astăzi, în special în domeniul 

educațional accentul este pus pe calitate în timp ce oferta educațională este foarte diversificată și 

adaptată la cele mai complexe gusturi. 

Promovarea școlii este o caracteristică esențială gestionării și conducerii unei școli moderne . 

Aceasta se poate face prin: 

- performanțele elevilor;

- profesionalismul cadrelor didactice;

- implementarea de proiecte, parteneriate, concursuri ;

- implicarea în promovarea școlii a tuturor paricipanților educației;

- prin reclamă;

Promovarea școlii în mod pozitiv prin intermediul mass media este esențială pentru ca școala 

să se dezvolte și să prospere. 

În perioada în care experimentăm  școala online, este de folos promovarea instituției  prin 

crearea de materiale didactice pe care sa le împărtășim cu ceilalți dascăli. De asemenea, crearea de 

materiale online și punerea lor la dispoziția celorlalți profesori, sunt de un real folos pentru 

dezvoltatarea procesului educativ.  Solidaritatea dintre dascăli este de dorit în orice situație,  dar mai 

cu seamă în perioada școlii online care implică un altfel de context al învățării.  Un  proverb  

african  spune: „ Dacă vrei săajungi repede  mergi singur. Dacă vrei sa ajungi departe, mergem 

împreună”. 

Am amintit că  imaginea școlii este data și de profesionalismul dascălilor din instituție. 

Dascălii trebuie sa fie într-un proces continuu de perfecționare, deoarece nevoile  generațiilor 

de copii sunt diferite.  Astfel că, pentru a face față cu succes  învățării online,  dascălii trebuie să 

știe să utilizeze corespunzător   tehnologia, pentru a crea  lecții  interesante și atractive.  

Utilizarea tehnologiei digitale, a instrumentelor comunicării şi/sau a unor reţele adecvate 

pentru a accesa, gestiona, integra, evalua şi crea informaţii pentru a funcţiona într-o economie 

bazată pe cunoaştere sunt de o importanță covârșitoare. 

Este important ca profesorii să fie  deschiși  la schimbare, să apeleze  la tot felul de formule 

inovative, creative pentru a depăși orice blocaj datorat perioadei de pandemie. 
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Rezultatele elevilor sunt de foarte mare importanță pentru imaginea școlii. Pentru a influența 

performanțele elevilor, dascălii trebui să țina seama in prcesul de predare-învățare-evaluare de 

competențele secolului XXI, cum ar fi colaborarea, învățarea autonomă, creativitatea,  inovarea și 

capacitățile de gândire de ordin superior. 

În perioada în care experimentăm  școală online,  părinții  și copiii sunt temători și au nevoie 

ca dascălul să manifeste reziliență și empatie,  să se ocupe și de partea emoțională, să transforme  

învățarea într-un proces plăcut atât pentru copii cât și pentru părinți  iar  școala online să devină 

prietenoasă  tuturor. 

Educația de calitate este oferită de dascăli  implicați, deschiși la schimbare, care manifestă 

reziliență și care înțeleg căeste responsabilitatea fiecăruia să contribuie la imaginea de ansamblu a 

școlii. Promovarea imaginii școlii este un proces intensiv, constant  și complex.  
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PROMOVAREA IMAGINII SCOLII 

PROF. INV. PRESCOLAR TOMESCU OANA ELIZA 

G. P. P. LUMEA COPIILOR TOPOLOVENI 

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 

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 
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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. 

BIBLIOGRAFIE: 

 Petrescu, Ion; ,,Management”, Editura Holding Reporter, Bucuresti; 1991. 

 Jinga, Ioan; ,,Managementul învățământului’’, Editura Aldin, Bucuresti; 2001. 
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Prof. Tomescu Ramona-Marieta 

Grădinița nr. 1 cu P. P. Orṣova 

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. 

– 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. 

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 unității școlare în perioada online 

prin activități nonformale 

Prof. Mihaela Corina Tomici,  

Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu, Timișoara 

Învățarea online, o astfel de provocare și pentru cadrele didactice de la liceul nostru, 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. O altă provocare pe care o au cadrele didactice 

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 liceului. 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.. 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 profesorilor. Promovarea imaginii unităţii noastre şcolare reprezintă o prioritate pentru 

o bună colaborare între cei trei parteneri educaţionali: elevi-profesori-părinţi.

Educația este obligatorie, dar din fericire nici o instituție nu poate forța alegerea. Elevul 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 societății. 

Educația nonformală le permite  elevilor implicarea în proiectarea și  realizarea creativă a 

unor activități, dezvoltarea unor aptitudini și interese, lărgirea orizontului pentru anumite domenii. 

Ea are darul de a atrage comunitatea, familia, mediul economic. 

Rolul profesorului în iniţierea şi organizarea activităţilor de educaţie nonformală este 

complex: din simplu profesor-transmiţător de informaţii, el devine actor, reporter, economist, 

psiholog, informatician, consilier, manager, asistent medical etc. Organizarea şi implementarea 

proiectelor de educaţie nonformală este un proces laborios, care presupune efort și cooperare. De 

aceea împărtășirea în rândul dascălilor a experienţelor trăite, a reuşitelor, a metodelor noi, a ideilor 

inovatoare este nu doar o activitate bine-venită ci chiar una necesară. 

Liceul Tehnologic Ion I.C. Brătianu din Timișoara și-a realizat proiectele sub câteva motto-uri 

și slogane: Noi pentru noi, eu pentru tine ! Nu există nu pot, există nu vreau. Există eu, dar existăm 

şi noi, Cuvintele te învaţă, exemplele te pun în mişcare! Fii mai informat: vei fi mai implicat !  
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Priorităţiile noastre în activitățile propuse au fost următoarele: Informarea elevilor în legătură 

cu drepturile şi responsabilităţile lor, desfăşurarea de concursuri cu tematică civică, culturală, 

educativă, sportivă, recreativă, realizarea de materiale informative despre acţiuni şcolare şi 

extraşcolare, identificarea cauzelor ce determină absenteismul, mediocritatea şcolară şi organizarea 

de programe specifice pentru prevenirea lor,  organizarea de discuţii şi forumuri pe probleme de 

violenţă, consum de droguri, abandon şcolar sau alte probleme legate de aspecte sociale din viaţa 

elevilor, realizarea de acţiuni cu scop caritabil, realizarea de studii şi sondaje referitoare la 

respectarea drepturilor şi obligaţiilor elevilor în instituţii de educaţie.  

În general, activitatea noastră a avut două componente : 

1. Am promovat şi participat la acţiunile partenerilor nostri : Institutul francez, Muzeul de

Artă, Jandarmeria Română, Asociaţia de caritate Isus Speranța României. 

2. Am propus proiecte în şcoală, pentru combaterea violenţei, pentru oportunităţi în carieră,

pentru toleranţă şi cunoaştere reciprocă, pentru promovarea şcolii în judeţ. 

Consiliul Școlar al Elevilor (CȘE) a avut un rol activ în desfășurarea activităților, în scopul 

promovării valorilor sociale, artistice și culturale printre elevii liceului. 

Rolul profesorului în iniţierea şi organizarea activităţilor de educaţie nonformală este 

complex: din simplu profesor-transmiţător de informaţii, el devine actor, reporter, economist, 

psiholog, informatician, consilier, manager, asistent medical etc. Organizarea şi implementarea 

proiectelor de educaţie nonformală este un proces laborios, care presupune efort și cooperare. De 

aceea împărtășirea în rândul dascălilor a experienţelor trăite, a reuşitelor, a metodelor noi, a ideilor 

inovatoare este nu doar o activitate bine-venită ci chiar una necesară. 

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 liceului noastru 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 liceului prin diverse surse informaţionale (presă locală 

scrisă, internet). 
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ȘCOALA ONLINE – PROMOVARE 

Prof. Tomoescu Paula Loredana 

Conceptul de promovare aparține domeniului marketingului. Marketingul este o activitate 

deosebit de veche, care a luat diferite forme de-a lungul timpului. Astăzi, însă, în special în 

domeniul educațional, accentul este pus pe calitate, în timp ce oferta educațională este foarte 

diversificată și adaptată la cele mai complexe gusturi. 

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. 

Îmbunătățirea calității educației prin diversificarea conținutului și a metodelor și promovarea 

experimentării, inovării, difuzării și schimbului de informații și cele mai bune practice, sunt 

obiectivele strategice în educație.  Profesorii și predarea online într-o lume în schimbare, descrie 

implicațiile radicale pe care tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC) le au pentru predarea și 

învățarea convențională.  

Este important să luam în considerare rețelele sociale pentru a promova atât imaginea scolii, 

cât si a cursurilor online. 

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, deoarece credem în 

puterea rețelelor sociale de a face aproape orice mai ușor (chiar și viața în clasă). 

Aplicatiile pentru educatie, rețelele sociale și tehnologia fac parte integrantă din viața de zi cu 

zi, iar integrarea utilizării acestora în clasă este mai naturală decât înainte. 

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 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 poate ajuta. 

Este important să înțelegem impactul aplicatiilor educationale si a rețelelor sociale în educație 

înainte de le folosi, dar cu siguranta, acestea vor ajuta elevii să avanseze în tehnologie. 
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Despre școala online 

Prof. Tomulescu Florentina Cornelia 

G. P. N. ORIZONT, RM. SĂRAT, județ Buzău 

Domnul Sorin Cristea spunea ”Conducerea managerială a sistemului și a procesului de 

învățământ, este un scop general, strategic, dedus în urma analizei prospective a raporturilor dintre 

educație și economie. Implică valorificarea la maximum a resurselor pedagogice existente 

(informaționale, umane, didactico-materiale, bugetare) în vederea realizării educației/instruirii de 

calitate în condiții optime.” O condiție optimă a desfășurării procesului educativ este ca acesta să se 

desfășoare online. 

În această perioadă am tot auzit argumente pro și contra învățământului online. Este bine 

...este rău nu cred că vom afla cu certitudine vreodată.  Cert este că in toată această perioadă am 

auzit argument pro, dar și contra școlii online. 

Pro învățământului online: 

Am putut observa că sunt părinți care au posibilitatea de a sprijini copilul să mânuiască o 

tabletă, telefonul sau laptopul pentru a se conecta pe o anumită platformă educațională sau pe o 

pagină de socializare. Aceștia au putut participa cu succes la activitățile propuse implicându-se activ 

alături de copii. Cu această ocazie părinții au avut posibilitatea de a afla nivelul corect al 

cunoștințelor acumulate de fiecare pe parcursul anilor de grădiniță. Pentru că funcționez în 

Alternativa Educațională Planul Jena, am propus copiilor activități pe nivel de vârstă și am putut cu 

plăcere să observ că au fost copii care au rezolvat corect toate sarcinile chiar dacă erau de la un 

nivel superior (copii de grupă mijlocie au rezolvat sarcini de grupă mare).  Acest lucru mă bucură 

pentru că  ei au vrut să lucreze  în plus, ceva nou. 

Contra învățământului online: 

Datorită faptului că unii copii nu au propriul device, comunicarea cu ei a fost una dificilă. Am 

postat totuși activități pe grupul de facebook al grupei și așa au putut  rezolva sarcinile de lucru. 

Școala online nu poate oferi acea apropiere de colegi și de educatoare, preșcoarii fiind obișnuiți să 

fie îmbrățișați atunci când simțeau nevoia. 

Ca părinte, pot spune că școala online nu oferă acea evaluare corectă  a elevului, dar o văd ca 

pe o soluție  bună mai ales în situația în care ne aflăm Școala online pentru fata mea a însemnat 

foarte multe ore state în fața calculatorului, foarte multe teme. Cred că elevii au fost puțin derutați 

pentru că li se tot spunea la școală că nu au voie cu telefoane, pentru ca dintr-o dată să se trezească 

că nu puteau/ nu au voie să se dezlipească de ele, ajunseseră să depindă de ele. Prefer să îi știu pe 

copiii mei lângă calculator, rezolvând teme, fiind atenți la ore, decât să fie bolnavi.  

Am participat o parte din noi, cadrele, la cursuri online de a învăța cum să  predăm online, 

cum să ne adaptăm la noua situație.  Învățământul românesc are nevoie de o schimbare și cred că 

această școală online face parte din schimbare. În cele ce urmează vă prezint o parte din palnificarea 

pe o săptămână realizată pentru învățământul online, conform Alternativei educaționale  Planul 

Jena. 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 3, MARTIE, 2021

889



TEMA ANUALĂ: ”COMUNICAREA”, 

SUBTEMA: ”ÎN ȘI CU NATURA” 

PROIECT TEMATIC: ”CALENDAR  CU PATRU ZÂNE, PENTRU MINE, PENTRU 

TINE!”. 

TEMA SĂPTĂMÂNII: ”VISCOL, GER, JOC DE NINSOARE, IARNA CE CULOARE  

ARE?” 

SĂPTÂMÂNA: 18 ianuarie 2021 - 22 ianuarie 2021 

Bibliografie: 

- CURRICULUM PENTRU EDUCAŢIA TIMPURIE 2019;

- Cuciureanu, M, Educația Altfel Peter Petersen și modelul Planului Jena, ed. Cartea

Universitară, București, 2006

INTERVAL 

ORAR 

 LUNI  MARŢI MIERCURI  JOI VINERI 

9-11/

16-19

JALA- Construcții 

Podul peste Milcov 

CURS GRUP DE 

BAZĂ 

ACTIVITATE 

INTEGRATĂ 

“BULGĂRI DE 

ZĂPADĂ” 

( DȘ + DEC) 

PPT+cântec 

https://www.youtub

e.com/watch?v=Xd

SWi-EmNrQ  

JALA- joc 

dramatizare ”Anul 

și ficele sale” 

JOC DE 

RĂBDARE: 

https://www.youtub

e.com/watch?v=_rx

orcmfMGY 

JALA-  Semne 

grafice-R 

CURS GRUP DE 

BAZĂ 

DOS- (decupare, 

lipire)  

CURS CU GRUPUL 

DE NIVEL DȘ II- 

Joc didactic 

“Răspunde repede şi 

bine!”( Mai multe, 

mai puține, tot 

atâtea: 1-6) 

JALA- 

Labirint    

JOC DE MIȘCARE:  

https://www.youtube

.com/watch?v=omb_

rbBCW1Q 

JALA- 

Desenează Iarna / 

Jocuri de iarnă 

CURS GRUP DE 

BAZĂ 

DȘ 

Formează perechi 

între elementele 

mulțimilor date; 

cum poţi face să fie 

tot atâtea? DŞ  (1-2, 

1-6)

CURS GRUP DE 

BAZĂ 

Curs Opțional: 

Hai să dăm mână 

cu mână! 

JALA- JOCURI 

DISTRACTIVE 

ALESE DE COPII 

JOC DE 

MIȘCARE:  

https://www.youtub

e.com/watch?v=3j

OMMzr6sSg 

JALA- Semne 

grafice- Mânuși  

CURS GRUP DE 

BAZĂ -DLC 

Jocurile copiilor 

iarna  

https://www.youtu

be.com/watch?v=

YEAx_2a74ho  

CURS GRUP DE 

NIVEL II- DOS 

” CAMPIONUL 

PETECUȚĂ” 

JALA-  

Joc senzorial 

https://www.youtu

be.com/watch?v=

YVe8S2pqkuQ 

JOC DE 

MIȘCARE:   

https://www.youtu

be.com/watch?v=

ow84RkMjgUA  

JALA-    JOC 

DE MASĂ 

PUZZEL 

CURS GRUP 

DE BAZĂ 

DPM +DEC-  

Joc cu bulgări de 

zăpadă+Pictură 

Peisaj de iarnă 

https://www.you

tube.com/watch?

v=-

3TsZlKD7W0  

CURS GRUP 

DE NIVEL II- 

DLC  

wordwell 

JALA-  

Teme alese de 

copii 

JOC DE 

MIȘCARE: 

https://www.you

tube.com/watch?

v=4OMH9MHI

m-I

Cerc de evaluare 

SERBAREA:  

24 ianuarie 

Semnătura 

ACTIVITATE 

METODICĂ 

 INTERVAL  ORAR 

Pregătirea 

materialelor pentru 

practica 

preșcolarilor 

Pregătirea  

materialelor pentru 

practica preșcolarilor 

Studiu individual Studiu individual Întocmirea 

planificări pentru 

următoarea 

săptămână 

Semnătura 
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii scolii 

Institutor Tomuș Marcela Claudia 

Scoala Gimnazială ,,Ion Agârbiceanu,, Alba Iulia 

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.   

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 dă 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. 

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. 

De la nevoile spiritual individuale care declanșează procesul motivației consumatorilor de 

educație, se ajunge la presiunea socio-economică globală care acționează în favoarea demersului 

educație. 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. 

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. 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 
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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. 

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: ,,Săptămâna fructelor și legumelor donate”,

,,Daruri pentru alți copii”, ,,5 octombrie- Ziua Educației, ,,26 septembrie – Ziua europeană a

limbilor”, .

Imaginea școlii este promovată prin educație de calitate, individualizarea învățării, acces la 

ofertele educaționale, combaterea discriminării, reducerea violenței și participarea la activități 

extrașcolare. 
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EDUCATIA ON-LINE 

Inv. gr. I Ṯoncu Maricela – Cerasela  

Scoala Gimnaziala ,,N. G. Lupu,, Arsura , jud. Vaslui 

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 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 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. 

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 unele situații, există decizii clare privind modalitățile de interacțiune 

educațională (avem exemple de scoli 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 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 
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Google for Education, Google Classroom, 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 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 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, 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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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII ÎN SCOALA ON-LINE 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR TOPALĂ MONICA         

G. P. P. LUMEA COPILĂRIEI RM. SĂRAT 

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”.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. 

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. 

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. Crearea acestei imagini se realizeaza prin fiecare cadru didactic din 

instituție, schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea preșcolarilor printr-o educație 

individualizată, adaptată  la particularitătile elevului, folorirea mijloacelor tehnologice în strategii 

de predare atractive vor înbunătății crea o imagine pozitiva asupra grădiniței. Armonizarea ofertei 

de servicii educaţionale şi formare permanentă cu nevoile specifice identificate în unitatea noastră şi 

comunitatea locală are un rol important. 

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 bine 

meritată, atât la nivel local, cât și județean.  

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 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. 
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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. 

Promovarea imaginii școlii în pandemie a fost și mai dificil de făcut, deoarece toate 

activitățile au fost desfășurate online cu ajutorul părinților. Ținând cont de faptul că părinții 

preșcolarilor merg și la serviciu, iar cei mici au fost acasă, iar toate activitățile cădeau pe umerii lor, 

pot spune că au fost foarte activi, atenți la toate detaliile, am colaborat foarte frumos împreună, 

postând temele rezolvate atunci când aveau timp pentru aceste activități, nu  neaparat la o oră 

impusă. 

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. 
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Platforma on-line, posibilitate de promovare a imaginii școlii 

Profesor Topârceanu Lucia,     

Colegiul Național ,,Mihai Viteazul” Turda 

Anul 2020 a reprezentat o mare provocare pentru întrega societate, inclusiv pentu 

învățământul românesc.  Învățarea on-line a pus școala românească în fața a numeroase dificultăți, 

una dintre cele mai mari probleme cu care s-au confruntat profesorii și elevii fiind problema 

socializării. Dezavantajele comunicării on-line sunt legate de faptul că relațiile interumane dintre 

elevi, dintre profesori și elevi, au mult de suferit,cu reale efecte negative pe termen lung. 

Pe de altă parte, introducerea platformelor de învățare în școli, utilizarea internetului și a 

rețelelor de socializare, a facilitat comunicarea la distanță a unui număr mare de persoane , 

nemaifiind necesară sincronizarea persoanelor pentru a se întâlni fizic. 

Beneficiind de avantajele internetului, de introducerea în școală a platformei Google 

Classroom, de rețelele de socializare, s-a regândit modul de desfășurare a activităților educative la 

Colegiul Național „Mihai Viteazul” Turda. S-au valorificat competențele digitale ale elevilor și am 

reușit să organizăm, de la distanță, activități cu o largă participare ( elevi, profesori, părinți, invitați 

speciali), care nu ar fi fost posibile , din motive de timp și spațiu , atunci când școala funcționa cu 

prezența fizică a elevilor si profesorilor. În organizarea și desfășurarea acestor activități s-a implicat 

Consiliul Școlar al Elevilor . 

O activitate cu un puternic caracter educativ și de mare actualitate , a fost atelierul intitulat 

Informarea corectă a opiniei publice. Invitat la acest atelier a fost un tânăr jurnalist clujean, care a 

răspuns curiozității elevilor referitoare la tehnicile de manipulare, la scopul dezinformării și 

manipulării, la tehnicile de manipulare,etc. Elevii au putut afla că persoanele dezinformate sunt cele 

mai vulnerabile și de aceea este necesar ca tinerii să știe cum pot să distingă o știre falsă de una 

adevărată. Li s-a recomandat elevilor să consulte site-urile oficiale ale instituțiilor, să verifice 

veridicitatea informațiilor și a surselor, pentru a putea discerne știrile menite să provoace confuzie, 

de știrile reale, verificate , pentru a evita capcanele manipulării. Invitatul a purtat un dialog și a 

răspuns curiozității elevilor referitoare la tehnicile de manipulare, la scopul dezinformării, la 

publicitatea mascată etc. 

Prin această activitate, școala a demonstrat că este capabilă să răspundă  provocărilor 

societății contemporane și poate să-i ajute pe elevi să se orienteze și să ia decizii corecte . 

Dezbaterea on-line organizată de școala noastră, este de mare actualitate, mai ales acum , în 

contextul actualei pandemii, când au apărut numeroase teorii conspiraționiste, ce vin în contradicție 

atât cu stiința, cât și cu unele politici publice. 

Un alt eveniment care s-a bucurat de o largă audiență, desfășurat on-line, a fost  Conferința 

Choose your future, desfășurată în 3-5 decembrie 2020, având ca scop educația pentru planificarea 

carierei. Pe parcursul a două zile, la Conferință au fost invitate persoane publice  care au reușit în 

carieră, în diverse domenii. Au răspuns invitației medici, avocați, judecători, oameni de afaceri, 

profesori universitari din mai multe orașe din țară ( București, Cluj, Iași).Aceștia au împărtășit din 

experiența lor și au subliniat rolul important al educației în devenirea profesională. Elevii au adresat 

numeroase întrebări cu privire la calitățile necesare practicării anumitor profesii și parcursul 

educațional pe care-l presupune obținerea calificării intr-un anumit domeniu. 

Dezbaterile din cadrul acestei Conferințe au fost transmise și pe facebook, ceea ce a permis 

participarea unui număr mare de elevi, părinți, profesori, reprezentanți ai Consiliului Național al 

Elevilor și numeroase alte persoane interesate de eveniment. 
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Prin aceste activități organizate de profesorii și elevii din Colegiul Național „Mihai 

Viteazul”Turda, s-a demonstrat faptul că și învățământul  on-line oferă oportunități educative 

diverse, iar acolo unde există implicare , se pot organiza evenimente chiar și în condiții speciale.   

Apreciez că aceste activități au contribuit la creșterea prestigiului școlii în rândul elevilor, 

părinților, comunității locale. 
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Succesul copiilor este și succesul școlii 

Török Enikő Andrea 

Unul dintre cele mai importante instituție în cadrul unei comunități este școala, care poate 

garanta în mod continu dezvoltarea comunității. 

Școala întotdeauna trebuie să se adapteze noilor cerințe, pentru ca să poată să cultive o 

societate competitivă. 

Toate cadrele didactice dintr-o școală poate contribui la crearea imaginii acesteia. 

Prin adaptarea unor metode unice creative, care pune accent pe comunicarea dintre cadrul 

didactic și elev, poate constitui un punct de bază, care va influența în mod consistent atragerea unui 

număr cât mai mare de copii. 

Rezultatele educaționale pozitive ale elevilor școlii va crea o imagine foarte favorbilă în 

cadrul societății. 

Colaborarea cât mai strânsă dintre părinți și cadre didactice va duce la întărirea identității 

școlii. 

Este foarte important existența unui plan de marketing, care să evidențieze rezulatetele 

elevilor. 

Imaginea școlii trebuie promovată cu cât mai multe mijloace din media: internet, radio, 

televiziune, pagina web a școlii. 

Pot fi prezentate rezultatele școlare deosebite ale elevilor la concursuri sau olimpiade, 

proiectele și parteneriatele educaționale la nivel local, județean și național în care școala este 

implicată. 

Sunt importante promovarea activităților extracurriculare, care dau o alternativă sănătoasă, 

practică și creativă pentru ocuparea timpului liber al elevilor, cum ar fi: excursii, vizite la muzeu, 

ateliere de creație. 

O alte posibilitate bună este existența unui ziar al școlii, în care pot fi publicate atât rezultatele 

cât și lucrările lor.   

În viața de zi cu zi fiecare școală importantă este prezent pe rețelele de socializare, de 

exemplu facebook. Aici putem prezenta secvențe din activitățiile desfășurate de elevi: ,,Săptămâna 

fructelor și legumelor donate”, ,,Daruri pentru alți copii”, ,,Târg de Crăciun’’ ,, Let’s do it, 

România!”,,, Ziua copiilor”. 

Școala Gimnazială Rákóczi Ferenc, se află în centrul orașului Satu Mare. Școala noastră 

oferă un cadru coerent și flexibil, adecvat, transparent pentru toți elevii, asigură un climat de 

siguranță fizică și psihologică favorabil dezvoltării. Încurajează fermitatea, disciplina susținută care 

dă naștere minților active și bunei calități. 

Copii provin din medii culturale, sociale și materiale diferite, iar cadrele didactice trebuie să 

ofere cele mai bune condiții, pentru a se afirma. 

Școala noastră pune accent pe tradițiile, elevii participând la cercuri de dans populare și 

moderne. 
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Mediul online ne dă posibilitatea să comunicăm și să facem proiecte comune cu diverse școli 

atât din țară, cât și cu altele din diverse țări. 

Elevii noști participă la concursuri internaționale atât fizic cât și online. 

Prin cadrul programelor Etwinning și Erasmus elevii noștri se pot împrietenii cu copii din alte 

țări, cum ar fi  de exemplu Polonia, Ungaria, Turcia. 

Școala noastră redactează în parteneriat un ziar cu o școală din județul Sălaj, coordonatorii 

ziarului ținând legătura în mod online. 

Acest ziar apare și pe siteul ambilor școli. 

Școala online ne dă posibilitatea ca elevii să cunoască cât mai multe platforme educaționale 

online, jocuri online. 

În cadrul orelor online folosim deseori manuale digitale, elevii rezolvând exercițiile 

interesante, astfel dezvoltânduși  competențele digitale. 

Fiindcă elevii în momentul de față învață online, părinții pot observa cum se desfășoară 

activitățiile de zi cu zi. Astfel pot vedea care sunt cerințele la diferite materii și care este nivelul lor 

de pregătire. 

Părinții elevilor din clasele primare sunt în legătură permanentă, deoarece și ei trebuie să 

participe activi ajutând copii în procesul de încărcare a temelor în sistemul Google Classroom. 

Iar platforma Adservio l-e dă posibilitatea părinților să urmărească notele și absențele 

copiilor. 

Sistemul online a adus mai aproape relația dintre părinte și cadru didactic, comunicarea 

devenind foarte ușoară, în mod zilnic. 

Cooperarea reciprocă între școală și părinți, fie față în față sau online, ajută la dezvoltarea 

personalității copiilor. 

Succesul copiilor este și succesul școlii, care se poate citi de pe fețele lor când ies pe poarta 

școlii povestind despre reușitele lor. 

Acesta este viitorul, acesta este succesul. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

Prof. înv. primar Toth Bianca Firuța 

Școala Gimnazială G. D. Teutsch Agnita jud. Sibiu 

Școala Gimnazială,, G.D. Teutsch,, este o școală cu renume, fiind una dintre cele mai 

apreciate din zonă este o „casă a păcii, a educaţiei şi a spiritului înalt” (Georg Daniel Teutsch)  

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

între cei trei parteneri educaționali: școală-elevi-părinți. 

De-a lungul activităţii de formare şi promovare a imaginii şcolii, activităţile prioritare în 

desfăşurarea unei astfel de campanii au fost: 

❑ distribuirea pliantelor şi a semnelor de carte cu şcoala au fost împărţite de către membrii

CDI în grădiniţele şi şcolile din oraş şi împrejurimi; 

❑ la sediul CDI s-au distribuit pliante cu informaţii despre şcoală şi centru, s-au desfăşurat

diverse acţiuni de documentare şi informare (inclusiv vizionare de filmuleţe cu activităţile elevilor 

şcolii, participări la concursuri, turnee în străinătate etc.); 

❑ acţiunea „Ziua Porţilor Deschise” (pentru ciclul primar) s-a desfăşurat, ca de obicei în luna

mai, prilej pentru viitorii elevi şi părinţi de a cunoaşte mai bine oferta educaţională a unităţii; 

programul a inclus lecţii demonstrative, activităţi recreative în curtea şcolii, protocol). 

❑ realizarea unui spaţiu destinat ofertei educaţionale pentru anul şcolar în curs. În acest sens,

s-a avut în vedere publicarea unui număr crescut de articole în presa locală scrisă şi virtuală,

realizarea de clipuri promo care să prezinte informaţii cu privirea la întreaga activitate educaţională

desfăşurată în şcoală.

❑ Tradiţii

Prezenţa comunităţii săseşti în zonă şi-a lăsat amprenta pe unele obiceiuri şi tradiţii,

acestea aflându-se acum la interferenţa celor două culturi: română şi germană. 

Amintim aici unele obiceiuri: ,,Fuga lolelor”  şi ,,Sărbătoarea vecinătăţilor” cu menţionarea 

faptului că tema multiculturalismului o întâlnim în tot mai multe activităţi ale populaţiei din zonă, 

inclusiv ale celei şcolare.  
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❑ Simboluri

turnul cu ceas din clădirea veche (corpul A); ecusonul şcolii.

Misiunea şi viziunea organizaţiei şcolare 

MISIUNEA 

 MOTTO:„În limitele impuse, cu resursele existente, într-un ritm propriu, bazaţi pe 

convingerea că toate au un început, să încercam să facem singuri ceea ce aşteptăm de la alţii.” 

➢ Fiecare elev va fi sprijinit să-şi cunoască şi să-şi dezvolte potenţialul şi aptitudinile în

funcţie de interesul şi motivaţiile personale, să-şi dezvolte astfel personalitatea, încât traiectul 

lui existenţial, social şi profesional să se poată desfăşura sub semnul succesului. 

➢ Şcoala garantează accesul continuu la învăţare, pentru a se forma noile competenţe

necesare. 

➢ Şcoala va fi deschisă dialogului cu comunitatea, va realiza o educaţie multi-culturală,

asigurând astfel apropierea dintre elevi, cunoaşterea şi acceptarea reciprocă în vederea unei 

convieţuiri armonioase. 

Viziunea 

FORMAREA DE PERSOANE 

CU RESURSE ADAPTATIVE 

LA SOLICITĂRILE SOCIALE 

ŞI PSIHOLOGICE ALE VIEŢII, 

CU UN SISTEM AXIOLOGIC 

FERM CONTURAT, 

îN FAPT PREGĂTIREA 

PENTRU VIAŢĂ 

A ELEVULUI. 

Sloganul şcolii noastre este: ",,tradiţie, multiculturalism, excelenţă instituţională“ 
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Activităţile educative în activitatea online 

Toth Imola Erzsebet, profesor învăţământ primar, 

la Şcoala Gimnazială "Alexandru Ioan Cuza" Târgu Mureş 

Pentru un cadru didactic, activităţile educative au o valoare foarte mare. Cu atât mai mult 

trebuie acordată o deosebită atenţie, activităţilor educative realizate în online. 

Cadrele didactice pot apela la o largă paletă de activităţi educative. Atât în cadrul orelor de 

curs, cât şi în cadrul activităţilor recreative putem folosi în primul rând jocuri asemănătoare din 

repertoriul pe care îl cunosc copiii din activităţile faţă în faţă. 

Un joc foarte interesent pe care l-am folosit în mediul online a fost jocul "În căutarea 

comorilor". Acest joc poate fi jucat atât individual, în perechi sau în echipe. În funcţie de alegerea 

cadrului didactic se constituie echipele (a fost mult mai captivant în felul acesta) şi se anunţă 

sarcina. De exemplu să adune cât mai multe obiecte din jurul lor care învep cu o anumită literă. 

Copiii au o limită de timp în care încearcă să adune cât mai multe obiecte. O alternativă este 

când stabilim un cuvânt, şi cu literele acestuia să găsească cel puţin un obiect. O altă variantă este 

când fiecare echipă primeşte cţte un alt cuvânt şi echipele adversare trebuie să ghicească despre ce 

este vorba. 

Alte jocuri interesante şi captivante sunt cele prin diferite aplicaţii şi platforme. Astfel putem 

folosi jocuri de împerechere, de potrivire, puzzle, jocuri de perspicacitate, jocuri care înbunătăţesc 

abilităţile matematice, de comunicare, etc. 

Între activităţile educative pot fi incluse şi diferite spectacole, concerte, vizite la muzee 

online. Astfel, pot vizita oraşele României, dar pot călători virtual în toată lumea. Pot vizita locuri şi 

muzee la care doar au visat. 

Copiii apreciează în mod deosebit aceste oportunităţi oferite de mediul vitrual. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 

REALIZATE ÎN ONLINE     

PENTRU PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

Educatoare Totolea Anca Vasilica 

Grădinița cu program săptămânal ”Agricola”, Bacău 

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, 

profesorii din învățământul preșcolar au găsit câteva sugestii despre ce este important în educația și 

activitatea preșcolarilor în vremea izolării. Astfel, 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.  

Comunicarea îi poate ajuta pe copii să integreze mai bine schimbările care au avut loc în viața 

lor în ultima vreme: închiderea grădinițelor, purtarea măștii, spălatul mâinilor cât mai des, etc 

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. 

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. 

Conectarea educatorului cu copilul – în cazul preșcolarilor, 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. 
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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. 

Jucăriile open-ended 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. Cu cât materialele pot avea mai multe 

întrebuințări și pot fi combinate, cu atât îi vor ține mai mult timp ocupați și vor facilita învățarea. Cu 

cât jucăriile sunt mai specifice și presupun etape clare, cu atât vor limita interacțiunea copiilor cu 

ele și vor implica adultul pentru a ghida etapele. 

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, jocuri de imitare 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. 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. Puteți organiza 

dimineața astfel încât să vă conectați cu copilul pentru 2-3 ore timp în care pregătiți masa, mâncați 

împreună și vă jucați. În tot acest timp puteți discuta despre succesiunea activităților și 

despre nevoia de a lucra ulterior acestor activități. Șansele ca preșcolarii să colaboreze dacă înainte 

le-a fost acordată atenția de care aveau nevoie sunt mai mari decât dacă părintele începe munca la 

scurt timp după trezire. 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. 
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Trancă Maria-Cristina   

Școala Gimnazială Sat Gura-Văii, Com. Bujoreni, 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 
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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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Promovarea imaginii scolii 

Trandafir Silvia Georgiana 

Învățământul românesc suferă de o bună bucată de vreme o serie permanentă de schimbări, de 

îmbunătățiri și modificări care au ca țintă optimizarea procesului de învățământ și creearea spațiului 

propice dezvoltării elevilor.  

În contextul actual, cu o mare bucurie și mulțumire am constatat că noi românii la nivel 

național, dar în mod special, noi, profesorii, dispunem de un grad ridicat de adaptabilitate. Acesta 

cred că este cuvântul cel mai potrivit pentru a descrie situația actuală, și generic, anul 2020. 

Anul 2020 a adus adaptabilitate, atât în rândul tutror profesorilor, cât și în rândul părinților. 

Ca profesori, ne-am adaptat cum am putut noi mai bine. Am restaurat sufrageria și am încercat să o 

transformăm într-o sală de clasă, pe cât posibil. Ne-am montat table magnetice pe pereții casei, am 

cumparat flipcharturi sau pur și simplu am lipit coli albe pe ușile șifonierelor. Am folosit ca 

material didactic paharele din bucătărie, pixurile de pe birou sau chiar șosetele din dulap. Ne-am 

înscris la o sumedenie de cursuri sau workshopuri numai numai să fim capabili să ne adaptăm 

mediului online. Și am reușit! Părinții, au avut bătăi de cap cu toate platformele pe care i-am purtat 

noi pe copii, fiindcă la nivelul primar, cei mici încă mai aveau nevoie de ajutor și suport tehnic. Dar 

iarăși am reușit! Ne-am adaptat atât noi profesorii, cât și elevii noștri. Fiindcă am rămas uniți și am 

luptat împreună pentru această cauză comună. 

Învățământul online, după părerea mea, nu va reuși să-l înlocuiscă niciodată pe cel clasic, față 

în față. Predarea clasică, din școală, oferă ceva ce alternativa online nu va putea oferi niciodată. 

Școala Sfântul Nicolae din comuna Liești, este a doua casă pentru mine, pentru colegii mei și 

pentru elevii care se dezvoltă aici. Încă din luna matie a anului 2020, atât eu cât și colegii mei am 

început să lucrăm online cu elevii. Ne-a fost greu, așa cum le-a fost tuturor, dar prin natura noastră 

umană, am reușit să ne adaptăm. Școala online este cu mult mai solicitantă. Petreceam în fața 

calculatorului sau a telefonului ore întregi. Însă ne-am susținut unii pe alții, ne-am învățat unii pe 

alții, pentru ca mai apoi să-i ajutăm și pe copii și pe părinții acestora să se logheze pe platforme. 

Școala a fost aproape de elevii ei și le-a oferit tablete celor ce aveau nevoie de ele, iar noua 

profesorilor, ne-a ofeir asistență permanentă. 

Ca profesori, la rândul nostru, am încercat să oferim asistență permanentă elevilor noștri. Am 

facut video conferințe, am stat minute în șir la telefon, am răspuns mesajelor și la ore târzii din 

noapte. Ne-am făcut datoria! Am încercat să alinăm dorul și nevoia de interacțiune, prin filmulețe 

sau întâlniri tematice, online. Școala nu este doar despre conținuturile pe care trebuie să le învățăm, 

nu este doar despre cunoștințe. Școala este și despre ce simțim, cum simțim și cum ne exteriorizăm 

ceea ce simțim. Copiilor le-a lipsit empatia față de colegul care nu are astăzi pachet, emoția unei 

lucrări la matematică, bucuria de a spune ”bună dimineața” tuturor, în sala luminoasă de clasă, 

jovialitatea cu care zburdau în curtea școlii, când soarele era blând și le zâmbea călduros, le-au lipsit 

îmbrățișările mele, în care am încercat să pun toată dragostea și toată încurajarea din lume. Fiindcă 

școala nu este doar despre ce știi, ci și despre cum te simți , ce simți. 

Tăcută, nemișcată, Școala Sfântul Nicolae încă îi așteaptă pe copii. Iar în curând, întreaga ei 

curte se va umple din nou de chiote, veselie și zâmbete. Multe multe zâmbete! 
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Importanța activităților educative realizate în online pentru promovarea 

imaginii școlii cu ajutorul metodelor interactive 

Prof. înv. primar. Trăneci Daniela 

Școala Gimnazială Udrești, Dănicei,Vâlcea 

Predarea online, este o predare care a apărut odată cu apariția virusului si constă în pregătirea 

din timp a materialelor pentru a face demonstrații, a povesti si a le arăta concret elevilor ceea ce au 

de făcut. de multe ori, devine un monlog, iar elevul are rolul de a urmări, și apoi de a participa activ 

la activitățile propuse pentru învățare. 

Este foarte puțin pentru a putea vorbi de învățare eficientă. Pentru a construi cunoașterea, 

elevul trebuie să testeze cunoștințele noi sau să le explice altcuiva. Procesul de învățământ este un 

ansamblu de activități organizate si dirijate care se desfășoară etapizat, în cadrul unor instituții 

specializate, sub îndrumarea unor persoana pregătite în acest scop, în vederea îndeplinirii anumitor 

obiective instructiv-educative. 

In cadrul procesului de învățământ se desfășoară mai multe tipuri de activități primordiale 

fiind cele de predare – învățare-evaluare. 

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 

capacitățile elevilor de a acţiona asupra naturii, de a folosi roadele cunoaşterii transformând 

exteriorul în facilităţi interioare, formându-şi caracterul şi dezvoltându-şi personalitatea. 

„Calitatea pedagogică a metodei didactice presupune transformarea acesteia dintr-o 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 

Metodele tradiționale se caracterizează prin: 

• Centrare pe profesor (sursa de informații)

• Comunicarea unidirecțională

• Transmitere de cunoștințe

• Evaluare = reproducere

• Pasivitatea copiilor

• Autoritatea cadrului didactic.

În cazul predării tradiționale, profesorii obligă elevii să gândească ca ei, să adopte modul lor 

de a gândi. Profesorii decurg prea des la explicații și demonstrații de genul „hai-să-ți-arăt-acum-și-

hai-să-vedem-ce-se-întâmplă-dacă”. 

Prezentarea/ demonstrația poate fi foarte bună și să impresioneze pe moment elevul, dar dacă 

nu are o memorie excepțională elevul reține puține informații. Elevii trebuie să-și organizeze ceea 

ce au auzit sau au văzut. În cazul în care elevilor nu li se oferă ocazia discuției, a investigației și a 

acțiunii, învățarea nu are loc. Învățarea presupune înțelegerea, iar asta înseamnă mai mult decât 

cunoașterea faptelor. 
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Învăţarea este o activitate prin care se obţin achiziţii, progrese în adaptare, care vizează 

cunoştinţe, operaţii ale gândirii şi trăsături de personalitate, achiziţii ce apar la nivelul individului ca 

„bunuri” personale, obţinându-se predominant pe bază de exerciţiu. Învățarea eficientă presupune 

preluarea de către elevi a controlului asupra propriei învățări; elevul este  stăpânul propriei 

transformări şi formări. 

Este adevărat că acela care învaţă trebuie să-şi construiască cunoaşterea prin intermediul 

propriei înţelegeri şi că nimeni nu poate face acest lucru în locul său. Construcţie personală este 

favorizată de interacţiunea cu cei care la rândul lor învaţă. Dacă elevii îşi construiesc cunoaşterea 

proprie, ei nu o fac singuri. Adevărata învăţare este aceea care permite transferul achiziţiilor în 

contexte noi. Nu e doar simplu activă, individual-activă, ci interactivă. Reciprocitatea este un 

stimulent al învăţării, și este bine să se lucreze în echipă / grup. 

Metodele interactive se caracterizează prin: 

– Centrare pe elevi și pe activitate

– Comunicare multidirecțională

– Accent pe dezvoltarea gândirii, formare de aptitudini, deprinderi

– Evaluare formativă

– Încurajează participarea elevilor, inițiativa, creativitatea

– Îmbunătățirea relației cadru didactic / elev.

În cazul învățării interactive, elevii: 

– învață cum să învețe

– să se exprimă liber

– să experimentează

– să se ajută unii pe alții să învețe

– să-și împărtășească ideile

Elevii trebuie să fie capabili: să asigure conducerea grupului, să coordoneze comunicarea, să 

poată lua decizii, să asigure un climat de încredere, să medieze conflicte, să fie motivați, să poată 

lucra conform cerințelor profesorului. 

„Metodele interactive urmăresc optimizarea comunicării, observând tendinţele inhibitorii 

care pot apărea în interiorul grupului.” -Ion-Ovidiu Pânișoară 

Avantajele învățării interactive sunt: 

– stimularea efortului și a productivității individului,

– formarea capacității de a sintetiza și de a folosi cunoștințele dobândite;

– dezvoltarea capacității elevilor de a lucra în echipă;

– dezvoltarea inteligențelor multiple;

– stimulare dezvoltării capacității cognitive complexe;

– împărțirea sarcinilor de lucru în părți egale în cadrul muncii în grup / echipă;

– reducerea timpului de soluționare a problemelor;

– reducerea la minim a fenomenul de blocaj emoțional;

Descrierea câtorva metode și tehnici interactive de grup 

Metoda de predare-învățare reciprocă este o strategie instrucţională de învăţare a tehnicilor 

de studiere a unui text. După ce sunt familiarizaţi cu metoda, elevii interpretează rolul profesorului, 

instruindu-şi colegii. Are loc o dezvoltare a dialogului elev – elev. Se poate desfășura pe grupuri / 

echipe sau toată clasa. Metoda învățării reciproce este folosit de oricine care face un studiu de text 

pe teme sociale, științifice sau un text narativ. Strategiile sunt: rezumarea, punerea de întrebări, 

clarificarea datelor, precizarea. Etapele de lucru sunt: explicarea scopului și descrierea metodei și a 
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celor patru strategii, împărțirea rolurilor elevilor, organizarea pe grupe, lucru pe text, realizarea 

învățării reciproce, aprecieri, completări, comentarii. 

Metoda Brainstorming-ului, în traducere liberă „furtună în creier” sau „asalt de idei”, este o 

metoda de stimulare a creativității ce constă în enunțarea spontană a mai multor idei pentru 

soluționarea unei probleme. Obiectivul metodei constă în exersarea capacitații creatoare a copiilor 

în procesul didactic care să conducă la formarea unor elevi activi. 

Avantajele utilizării metodei sunt: costuri reduse necesare folosirii metodei, obținerea unor 

rezultate rapide, dezvoltă abilitatea lucrului în echipă, dezvoltă creativitatea, spontaneitatea, etc. 

Limitele metodei: uneori poate fi obositoare, nu suplinește cercetarea de durată, clasică, oferă 

doar soluții posibile. 

Portofoliul de grup  (cel mai des folosit la clasele V-XII) reprezintă “cartea de vizită” a 

elevului, prin care profesorul poate să-i urmărească progresul în plan cognitiv, atitudinal şi 

comportamental la o anumită disciplină, de-a lungul unui interval de timp. Se bazează pe adunarea 

mai multor produse ale unor activități a elevilor în legătură cu o temă dată sau o anumită materie. 

Poate fi întocmit individual sau pe baza unor activităţi desfăşurate în echipă, ceea ce ajută elevul să 

comunice mai eficient, să-şi exprime şi să-şi argumenteze părerea, să se aprecieze în raport cu 

ceilalţi membrii ai echipei. 

Un portofoliu, pentru a fi cu adevărat util, trebuie să posede anumite caracteristici: 

– Să utilizeze mai multe surse de obţinere a datelor;

– Să conţină date autentice;

– Să fie dinamic;

– Să fie eficient;

– Să se întrepătrundă şcoala cu viaţa;

– Să aparţină celui evaluat;

– Să aibă obiective multiple.

Eficacitatea metodelor interactive în învățământul românesc și nu numai este dovedită de 

utilizarea acestora atât la nivelul învățământului primar, gimnazial, cât și la nivelul învățământului 

liceal. Elevul nu este un simplu actant sau participant al demersului didactic, ci devine propriul 

formator. 

Bibliografie: 

1) Cristea, Sorin, „Sociologia Educației”, ed. Hardiscom, Pitești, 1998.

2) Pânișoară, Ion-Ovidiu, „Comunicarea eficientă-metode de interacțiuni educaționale”, ed.

Polirom, Iași, 2003.

3) Oprea L. ,Crenguța, „Metoda activ-participative de stimulare și dezvoltare a creativității în

educația adulților”, în revista „Paideia”, nr. 1-2/2000.
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

Prof. inv. primar Tranisan Mirel 

In perioada digitalizarii 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, rețelele de 

socializare au devenit un mediu de promovare infinit, prin care o școala își poate construi o 

imagine. 

Deschiderea spre digitalizare 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 indirecți 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. Crearea şi promovarea unei imagini institţionale positive 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, adaptătă la particularitătile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice în 

strategii de predare atractive vor înbuătăți și 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 entice 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 implicarea actului educational. 

Promovarea imaginii instituției se realizeaza prin elaborarea unor proiecte la nivel local care 

să vizeze multiplicarea experienţei positive 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 
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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 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 școlii 

Profesor învățământul primar și preșcolar Trestianu Viorica 

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

complex şi în continuă schimbare,mai ales în ultimul an,datorate crizei sanitare. 

Internetul, privit cu reticență inițial, a devenit acum un mediu de promovare nelimitat, prin 

care o școala își poate construi o imagine.Cerințele beneficiarilor fac din unitatea de învățământ un 

cadru viu, un mediu în continua schimbare. 

Predarea online eficientă în ultimul an calendaristic,nu înseamnă doar preluarea conținutului 

lecției și transmiterea lui folosind tehnologia. Mediul online de învățare vine cu provocări și resurse 

specifice, care presupun ca atât profesorii, cât și elevii să se adapteze și să își schimbe modul de 

lucru,modul de gândire a lecției și a informației transmise. 

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.

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. 

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 ele. 

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.vii, 

asigurând astfel  o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 

Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadreor didactice, fiecare contribuind 

individual asupra imaginii, de ansamblu, a instituției școlare. Responsabilitatea aceasta este în 

mâinile noastre. 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 3, MARTIE, 2021

915



PROMOVAREA IMAGINII ŞCOLII 

Prof. înv. preșcolar Trifu Adriana 

Grădinița cu P. P. Nr. 2 Bârlad, Vaslui 

Proiectul educativ constă într-un set de activităţi planificate, controlate care urmăresc 

realizarea unui scop bine definit, într-un cadru bine stabilit şi într-o perioadă de timp bine 

determinată.  

Copiii pot fi stimulaţi şi îşi pot îmbogăţi imaginaţia creatoare şi sfera cunoştinţelor, prin 

vizionarea de piese de teatru, filme educative, participând la ateliere de creaţie, prin dramatizarea 

unor opere literare cu diferite ocazii sau prin implicarea în desfăşurarea şezătorilor literare. 

Activităţile realizate prin proiecte dau posibilitatea elevului să se manifeste, să se bucure, să 

acumuleze cunoştinţe, să fie creativi, să-şi pună în valoare talentul şi să-l aducă la cunoştinţă celor 

din jur.  

Tematica diversificată a proiectelor este un mijloc de a antrena cât mai mulţi copii într-o 

activitate plăcută prin diferite forme de organizare care vizează obiectivele unei dimensiuni ale 

educaţiei.  

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 parinţii, 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. 

 Deoarece situația actuală nu ne-a permis desășurarea activităților în mod 

traditional,activitățile din cadrul proiectului educațional „Culorile copilăriei” s-au desășurat în 

online. 

Obiectivele proiectului: 

✓ Stimularea abilităților de comunicare prin limbaj plastic la preșcolari.

✓ Promovarea educației prin artă plastică ca mijloc fundamental de comunicare atunci când

vrei să ai prieteni și să te„ prezinți” pe tine însuți. 

✓ Promovarea prieteniei şi cooperării între copii prin realizarea de activităţi artistico-plastice,

educative între membrii instituţiilor partenere; 

✓ Dezvoltarea cunoştinţelor şi deprinderilor artistice în vederea comunicării prin artă a

copiilor, creşterea înţelegerii de către părinţi a rolului şi a responsabilităţilor lor în  dezvoltarea 

socio-emoţională a copiilor şi a integrării lor sociale; 

✓ Pregătirea copiilor, cadrelor didactice, părinţilor, membrilor comunităţii în sensul asigurării

egalităţii şanselor în educaţie prin realizarea de activităţi artistice, culturale; 

Activitatea ”Culorile toamnei” a urmărit organizarea unou ateliere de lucru care au urmărit 

realizarea de lucrari artistico-plastice, având ca temă toamna, cu aspectele ei. 

Folosind tehnici diferite (am ținut cont de nivelul de vârstă al copiilor), copiii au realizat 

lucrări minunate ce au fost expuse într-o expozziție organizată la nivelul grădiniței. 

Lucrările au ost apreciate de colegii de grupă, de părinți și de cei care au vizitat unitatea. 
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Promovarea imaginii școlii în perioada activităților de tip online 

Autor/Educatoare: Trofin Anișoara-Adina   

Grădinița cu Program Prelungit nr. 18, Iași 

Fără şcoală să nu aştepte nimeni nici părinţi buni, nici fii buni, şi prin urmare nici stat bine 

organizat şi bine cârmuit şi păstorit. (Ion Heliade Rădulescu) 

Educația este indispensabilă de la naștere și până în ultima zi din viața noastră, deoarece ea ne 

conferă  libertatea de a gândi și de a acționa potrivit în situații diferite, situații de care depinde viața 

noastră sau a celor dragi nouă. Educația începe din familie, se consolidează/întărește la grădiniță și 

școală și continuă pe toată durata vieții. Poate că cea mai importantă educație este cea primită în 

primii 7 ani de viață. Cu acest bagaj de cunoștințe, competențe, aptitudini, deprinderi,  obiceiuri, 

copilul ia startul în viața de școlar/de adult de mai târziu. După nevoile de bază, precum hrană, 

adăpost, iubire, cea mai importantă nevoie a omului este educația. Și unde este locul cel mai potrivit 

pentru a educa un copil care iese din mediul plin de dragoste al familiei, dacă nu la școală? La 

grădiniță/școală, copilul este primit cu iubire, începe procesul de educare, de modelare și dezvoltare  

a personalității lui, de integrare socială și de asimilare de cunoștințe, deprinderi și abilități. 

Până nu demult, familia și grădinița/școala ,,își dădeau’’ mâna pentru a-l ajuta pe copil să 

progreseze și să se dezvolte armonios. Se derulau multe proiecte de tip parteneriat între familie și 

școală/grădiniță, se realizau activități extraccuriculare în care cele două colaborau frumos dar poate 

că uneori acestea erau insuficiente față de nevoile  copilului.  Situația pandemicaă de astăzi a adus o 

noutate în ceea ce privește relația dintre cele două, vorba aceea: ,,în tot răul e și un bine’’. Astăzi, 

școala și familia au fost puse în situația de a păstra legătura în permanență pentru a asigura bunul 

mers al educării copiilor în sistem online, sprijinul cadrelor didactice și al copiilor pentru 

transmiterea activităților și realizarea procesului de învățare prin intermediul mijloacelor tehnice. 

Faptul că părinții și cadrele didactice/școala au păstrat legătura în permanență, au comunicat 

aproape zilnic, au asistat la activitățile didactice, au făcut posibilă învățarea chiar dacă școlile au 

fost închise, a îmbunătățit imaginea școlii și  a schimbat percepția greșită a unora în ceea ce privește 

calitatea învățământului românesc. 

În condițiile învățarii online, cadrele didactice, au avut șansa să promoveze imaginea școlii, 

cu mult mai multă ușurință prin propunerea unor teme de consiliere parentală care să permită asta, 

prin sugestiile de activități pe care educatorii le-au transmis părinților de preșcolari, prin calitatea 

resurselor/materialelor didactice furnizate acestora, prin promptitudinea cu care au răspuns sau au 

găsit soluții la problemele cu care se confruntă preșcolarii/școlarii și părinții în realizarea 

activităților de tip online, prin adaptarea și accesibilizarea materialelor didactice la acest tip nou de 

învățare și la nevoile și cerințele copiilor, etc. 

Toată această perioadă care ne-a pus la grea încercare pe noi cadrele didactice, pe copii dar și 

pe părinți, ne-a apropiat mai mult decât niciodată, ne-a dat șansa să comunicăm liber, să găsim 

împreună soluții la problemele întâmpinate în procesul de învățare, să colaborăm frumos, să 

demonstrăm cât de valoroasă e școala pentru toți și cât de important este să ne dăm mâna pentru 

binele  copiilor și pentru dezvoltarea lor armonioasă într-o școală primitoare, cu materiale didactice 

diverse, cu oameni bine pregătiți și resurse potrivite nevoilor noastre. 
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Indiferent de situațiile cu care ne vom confrunta în viitor, bine ar fi să ne amintim mereu că: ,, 

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) 

Școala trebuie să se îngrijească în primul rând de ,,copii ei’’, să se asigure că îi pregătește 

foarte bine azi pentru ce vor deveni mâine. 
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

profesor pentru învăţământ primar, Lăzărică Ramona Mirela 

profesor pentru învăţământ primar, Trofin-Radovici Lenuţa 

Promovarea imaginii unităţii noastre şcolare reprezintă o prioritate pentru o bună colaborare 

între cei trei parteneri educaţionali: şcoală - elevi – părinţi. 

Cel mai puternic motor al schimbărilor sociale și al dezvoltării umane este educaţia, 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. 

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, atât 

în timpul desfăşurării activităţii faţă în faţă dar şi în timpul activităţii desfăşurate online. 

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

“Beneficiarul” 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 “beneficiarilor”. 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. 

Activitățile extracurriculare sprijină promovarea imaginii instituției școlare, atît cele 

desfăşurate faţă în faţă, dar şi cele desfăşurate online. Activitățile de acest gen,  cu o deosebită 

influență formativă, au la bază diverse acțiuni turistice, ateliere de creație, concursuri și parteneriate 

cu alte instituții. Activitățile extraşcolare 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. 

Contextul actual a accelerat procesul de învăţare online, profesorul actual utilizând numeroase 

platforme online: Google Classroom, Microsoft Teams, Edmodo, Easyclass, Kinderpedia, 

Digitaliada, myKoolio, Kidibot şi Ask. În urma desfăşurării acestor activităţi este bine ca acestea să 
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fie mediatizate în online pentru a promova imaginea şcolii şi modul în care aceasta oferă soluţii înt-

o perioadă extrem de dificilă pentru întreaga societate. 

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. 

De-a lungul timpului, activităţile de promovare a imaginii şcolii noastre au fost: 

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

educaţionale , baza materială, resursele umane, rezultatele şcolare; 

• consilierea elevilor şi 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).

Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea tuturor

reușitelor (desigur şi a celor obţinute online), 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. 

Propunerea de activităţi pentru promovarea imaginii 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;   

- mediatizarea proiectelor educaţionale desfaşurate în cadrul instituţiei (adaptate la mediul de

lucru online); 

- promovarea  imaginii  instituţionale  şi  a  ofertei  educaţionale  prin  revista  şcolii, pagina

web a şcolii şi pagina de facebook; 

- popularizarea ofertei educaţionale propusă pentru anul şcolar 2021-2022 (în şcoală şi în

afara ei) . 

Desigur, însuşi  acest mod de lucru online adoptat acum pe timpul pandemiei necesita o 

subliniere a importanței activităților educative realizate în online pentru a promova imagininea 

școlii. 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 unității școlare pe timp de pandemie 

Prof. Trohonel Mădălin Gheorghe Lucian 

Școala Gimnazială Chinteni, jud. Cluj 

În istoria învățământului românesc (și nu numai) anul școlar 2020-2021 va rămâne înscris 

drept un an al provocărilor și al incertitudinilor, dar și al oportunităților de promovare a unităților 

școlare în mediul online. Neluând în considerare barierele peste care au trebuit să treacă managerii 

din sistemul educațional, cadrele didactice, dar și părinții și elevii, precum și minusurile constatate, 

mai mult ca oricând, în infrastructura de care dispune sistemul nostru educațional, școala online ne-

a oferit prilejul de a prezenta într-o manieră facilă nu doar oferta educațională, ci și personalul 

didactic și obiectivele fiecărei școli, în special față de părinți, care de multe ori erau alături de elevi, 

în timpul desfășurării orelor (mai ales cei ai căror copii sunt înscriși în clasele primare). Inclusiv 

ședințele cu părinții s-au putut organiza mult mai ușor, folosindu-se aceleași platforme cu care deja 

s-au familiarizat cadrele didactice și elevii. Cu ajutorul acestor resurse, s-au putut prezenta, într-o

manieră interactivă, documentele de interes pentru elevi, părinți și întreaga comunitate, precum și

rezultatele obținute de fiecare unitate școlară și, bineînțeles, exemple de bună-practică.

După închiderea instituțiilor educaționale, au început să fie mult mai frecventate site-urile 

acestora, precum și paginile din rețelele sociale. Astfel, mesajele transmise prin aceste canale, au 

putut să se disemineze cu o mai mare rapiditate și eficiență. S-a simțit, cu această ocazie, 

necesitatea unei persoane sau unui grup de persoane care să se ocupe de partea aceasta de 

comunicare cu exteriorul, cu comunitatea și cu celelalte instituții. Totodată, prin folosirea acestor 

metode de comunciare, atât de facile elevilor noștri, aceștia s-au simțit mult mai aproape de mediul 

școlar, ceea ce i-a ajutat, chiar dacă involuntar, să depășească mult mai ușor stările de stres și 

anxietate, care s-au amplificat pe fondul pierderii itneracșiunii cu colegii și, mai ales, a întreruperii 

rutinei zilnice. 

În ceea ce privește crearea și promovarea unei imagini instituționale pozitive la nivel 

comunitar, aceasta se conturează, în principal, prin intermediul unor rezultate educaționale 

valoroase ale beneficiarilor primari ai sistemului educațional, elevii. Fiecare cadru didactic dintr-o 

unitate școlară poate să contribuie la îmbunătățirea acestei imagini, prin susținerea elevilor, într-o 

manieră individualizată, adaptată la particularitățile fiecăruia, prin utilizarea unor metode și a unor 

strategii de predare atractive, dar și prin desfășurarea unor activități extrașcolare și extracurriculare 

de impact. 

Tot de capitolul promovării imaginii școlii ține și asigurarea unui climat școlar optim, bazat 

pe siguranță, toleranță, un spirit moral-civic pozitiv și pe tratarea fiecărui incident apărut cu o 

maximă atenție, atât de către conducerea școlii, cât și de către profesori, părinți și elevi.  

Se poate remarca faptul că imaginea unei unități școlare se poate promova în comunitate în 

primul rând oferindu-le beneficiarilor procesului educațional ceea ce așteaptă și anume: calitate în 

educație, accesul la informație, transparență decizională, combaterea violenței și a discriminării, 

individualizarea învățării, evidențierea rezultatelor pozitive și utilizarea tuturor canalelor de 

comunicare accesibile comunității. 
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Profesor învățământ primar Trufanda Iuliana-Paula, 

Școala Gimnazială nr. 5 Brașov 

Scopul fundamental al educației constă în formarea și transmiterea unei anumite experiențe de 

viață către un subiect uman care este angrenat, astfel, într-un mecanism de influențare sistemică și 

conștientă, în conformitate cu finalitățile urmărite prin scopuri și idealuri colective și individuale. 

(Grădinaru & Niță, 2016) 

Deoarece educația joacă un rol important în societatea umană, este mai mult decăt normal să 

ia atâtea forme și să progreseze împreună cu societatea. 

Procesul rapid al schimbărilor din societatea contemporană impune totodată abordarea 

educației și autoeducației din perspectiva exigențelor viitorului. Instituțiile educaționale trebuie să-

și modifice perspectiva asupra activității aducative și să se adapteze imperativelor viitorului, astfel 

încât să-l pregătească pe formabil de a avea o concepție adecvată autoeducației și autoînvățării. 

Instruirea și educarea acestora în vederea creării posibilității de autoinstruire și autoeducare impun 

raporturi noi între profesor și educat. (Golubițchi & Danu, 2012) 

Accentul căzând pe pilonul al treilea ”a învăța să fii “, adică pe dezvoltarea omului, educația 

se afirmă în continuare. În concepția lui Comenius (1970)  “ nu trebuie să neglijeze nici o latură a 

potențialului uman : memoria, rațiunea, simțul estetic, calitățile fizice și capacitatea de a comunica” 

(Delors, 2000). Elevii trebuie să știe și să înțeleagă provocările cu care se confruntă. 

 “În ciuda schimbărilor ce au intervenit, în ciuda tehnologiilor performante, școala este cea 

care rămâne principala instituție cu impactul cel mai puternic în formarea omului ca personalitate 

armonios dezvoltată”. (CDC, 2018) 

Viziunea modernă privind actul de învățare și asigurarea unei baze materiale didactice 

complexe în mediul online, realizată de profesori competenți, conduc la promovarea imaginii școlii. 

(Ostaș, 2020) 

Obiectivul fundamental al școlii îl constituie instruirea și educarea elevilor. În contextul 

tehnologizării accelerate a învățământului rolul decisiv îi revine profesorului. Cu ajutorul resurselor 

educaționale deschise, care permit accesul gratuit , profesorul are acces la o varietate de cursuri de 

perfecționare, asistență, evaluare și certificare. Beneficiind de aceste repere valoroase, acesta poate 

crea materiale de calitate pentru elevi. Menirea profesorului este să pună în aplicare metodologii de 

predare care ajută elevii să-și contruiască propriile căi de învățare și să contribuie în mod activ la 

contruirea de cunoștințe, atât individual căt și în colaborare. Folosind creativitatea în crearea 

materialelor precum și libertatea de alegere a acelor resurse care se potrivesc cel mai bine la clasa 

de elevi, profesorul trebuie să selecteze din multitudinea de instrumente și tehnologii de învățare, pe 

acelea care sunt mai prietenoase evitând astfel supraîncărcarea. 

Implicarea și dezvoltarea profesională a profesorului, valorificarea eficientă a resurselor 

educaționale contribuie la evoluția instituției școlare. Utilizarea tehnologiilor în procesul educativ 

devin un mijloc de promovare a imaginii școlii. Astfel prin intermediul unor profesori care se 

perfecționează continuu școala reușește să răspundă nevoilor elevilor. Calitatea tuturor proceselor 

instructive din mediul online trebuie să se regăsească în nivelul de satisfacție al beneficiarilor : 

elevi, părinți, comunitate. 

În contextul online și relația cu părinții este extrem de importantă. Dezvoltarea relației 

părinte-elev-profesor, este un proces care continuă și pe parcursul predării online, toți devenind 
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parteneri în această călătorie. De aceea este important ca profesorul să prezinte părinților așteptările 

și obiectivele pe care le are. Profesorul trebuie să încurajeze alegerea metodelor în contextul dat, să 

prezinte avantajele acestor metode și faptul că predarea online este o alternativă la predarea 

tradițională, unde se pot face multe activități cu mult mai multă ușurință având în vedere avantajele 

tehnologiei. De asemenea, implicarea elevilor la diverse concursuri școlare online contribuie la 

promovarea imaginii școlii. 

Parteneriatul școală-familie se referă la dezvoltarea unei relații pozitive între cei doi parteneri. 

Implicarea părinților în organizarea unor activități școlare în mediul online, delegarea acestora a 

unor responsabilități concrete, promovează experiențe de succes privind imaginea clasei, implicit a 

școlii.   

În concluzie, calitatea ofertei educative, performanțele sale și prestigiul în comunitate conduc 

la promovarea imaginii școlii. 

Bibliografie: 

CDC. (2018). Cadrul de referință al competențelor pentru cultură democratică. Vol.2.

Council of Europe Publishing. 

Delors, J. (2000). Comoara lăuntrică. Raportul către UNESCO al Comisiei Internaționale 

pentru Educație în sec.XXI. Iași: Ed.Polirom. 

Golubițchi, S., & Danu, E. (2012). Impactul educației permanente în dezvoltarea 

personalității. Universitatea de Stat din Tiraspol. 

Grădinaru, M., & Niță, N. (2016). Educația- misiune, valori și principii de viață, cu rol 

important în prevenirea devianței și delincvenței juvenile. Acta Universitatis George Bacovia. 

Ostaș, O. (2020). Promovarea imaginii școlii în contextul climatului concurențial actual de 

descentralizare și autonomie instituțională. Fundamente ale educației.Teorie.Politică.,p.271. 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 3, MARTIE, 2021

925



Avantajele şcolii online 

Tuculia Florica 

Liceul Teoretic “Eftimie Murgu” Bozovici/   

structura Grădiniţa P. N. Prilipeţ 

Metodele de predare aplicate în clasă au un rol puternic asupra calității educației. Dar din 

păcate, din cauza pandemiei a trebuit sa ne adaptăm situaţiei şi să ne intâlnim online. 

De un real ajutor sunt părinţii fară de care aceste activităţii nu s-ar putea desfăşura, în special 

la învăţământul preşcolar. Părinții spun „prezent” la educație, iar eu ca şi educatoare mă bucur de un 

real ajutor din partea părinţilor care mă ajută în această perioadă pentru educația celor mici.  

Cadrele didactice 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 cadru 

didactic - părinte. Părinții pot explora împreună cu copiii diferite platforme puse la dispoziţie de 

şcoală,dar şi altele, instrumente online și astfel învățarea se petrece și la adulți. 

Mutarea cursurilor în online încurajează copiii să aibă mai multă autonomie în învățare, 

folosindu-și la maxim creativitatea. 

Importanţa activităţilor online are şi câteva avantaje şi anume: 

– 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 

– copiii sunt mai odihniți, pot avea acces la resursele educaționale după un program mai

flexibil; 

– copiii se obișnuiesc mai bine cu tehnologia, descoperă programe utile, totul este mai interactive

– se pune mai puțin accent pe teorie și mai mult pe practică;

Învățarea există și în online, iar pentru școli, profesori, părinți și elevi înseamnă doar noi 

ferestre către educație. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII         

ȘCOALA ONLINE 

Prof. înv. primar. Tudor Claudia Gina   

Liceul Teoretic ”Decebal” Constanța 

Şcoala este o instituţie care asigură dezvoltarea tuturor elevilor, pentru integrarea acestora 

într-o societate mereu în schimbare urmărindu-se transmiterea cunoștințelor, formarea 

competențelor şi a aptitudinilor necesare secolului XXI, formarea credinţelor şi valorilor 

democratice. 

Instituția școlară are deschidere către toți cei care au nevoie de educaţie, indiferent de etnie 

sau religie, într-o lume a globarizării şi a interferenţelor culturale. Prin programele și proiectele 

derulate, şcoala este o sursă de dezvoltare a comunităţii locale, oferind şanse egale de dezvoltare 

armonioasă, de formare profesională, cautân să satisfacă nevoia fiecărui elev de a se simţi competent, legat 

de alţii şi autonomy și de a se simţi competent în a deţine şi utiliza informaţia primită. 

Misiunea instituției noastre nu este aceea de a învăţa pe elevi tot ce se poate învăţa, ci de a le 

trezi interesul faţă de ştiinţă, față de tehnologie şi de a-și forma treptat o viziune realistă asupra 

omenirii, aratăndu-le căile adevarate prin care se poate autoperfecţiona continuu. 

Progresele tehnologice și ritmul rapid cu care are impact asupra lumii fac un salt uriaș spre 

viitor implicând elevii  spre  ,,școală online”. 

Lecțiile sunt în fiecare săptămână dimineață, în fiecare zi și fiecare lecție este încărcată pe o 

platformă la care elevii și părinții au acces în orice moment pe perioada anului școlar. 

Chiar dacă această pandemie a perturbat cu totul un sistem educațional bazat pe 

traditionalism, vom observa că în viitor am putea trece și pe, învățarea pe parcurs. Elevii au ocazia 

să se întâlnească cu profesorii în mediul de învățare sigur al clasei online pentru îndrumare, instruire 

și ajutor atunci când este necesar. 

În aceste vremuri școala online este o alternativă minunată la domiciliu, aceasta oferă elevilor 

și părinților acestora acces la programe școlare și lecții școlare online dezvoltate profesional și 

materiale de învățare sortate  și prezentate acestora, de fiecare cadru didactic. 

Școala noastră aduce tehnologia și inovația în fiecare clasă și casă. Fiecărui elev și profesor i 

se oferă accesul la o formă de învățământ modernă, aplicabilă, atractivă și competentă dar mai ales 

șansa de a trăi experiența educației moderne, cu acces la instrumentele digitale actuale care să îi 

sprijine în dezvoltarea sa personală  și să îl pregătească realmente pentru viitor. 

Pentru aceasta, şcoala noastră îşi propune să promoveze un învăţământ de calitate, modern, 

deschis spre schimbare şi inovare; să dezvolte un demers educativ, flexibil, centrat pe elev care să-i 

permită acestuia dezvoltarea personală şi deschiderea spre învăţare pe tot parcursul vieţii; să 

respecte şi să valorifice pozitiv diferenţele sociale, culturale, religioase, lingvistice, promovând 

toleranţa, nediscriminarea, lucrul în echipă şi echitatea în toate demersurile educative; să întărească 

legătura cu familia, comunitatea şi partenerii sociali, în scopul dezvoltării unui mediu favorabil 

învățării, bazat pe valori morale pozitive, în care fiecare elev să beneficieze de șansa dezvoltării 

sale. 
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Școala vs Școala on-line și comunitatea 

Tudor Eugenia-Laura 

Liceul Teoretic ”Mihai Viteazul”, Caracal 

Școala este o instituție publică proprietate de stat sau privată unde se învață disciplinele 

prevăzute într-un plan de învățământ. Conceptul „școală” provine de la cuvântul latin „schola”, 

derivat și el la rândul său din greaca antică „scholeion”, de la „scholḗ”. Termenul grec era înțeles la 

început drept „timp liber”, pentru ca apoi să evolueze: de la „timp liber” cuvântul a ajuns să descrie 

„locul în care era petrecut timpul liber”, adică locul în care se țineau discuții filosofice sau științifice 

în timpul liber, pentru a descrie mai apoi „locul de lectură” până la a descrie locul de instruire 

pentru excelență. 

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 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.). 

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 organizaţiei poate fi gestionată în cel puţin patru moduri: 

• difuzarea informaţiilor cu privire la oferta educaţională, programele didactice, proiectele

educaţionale (interne şi internaţionale), baza materială, resursele umane, rezultatele şcolare; 

• consilierea elevilor de liceu, 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; 

• promovarea imaginii şcolii prin diverse surse informaţionale (presă scrisă, TV, radio,

internet). 

Conexiunile  de colaborare dintre profesori și părinți potențează  identitatea școlii și amplifică  

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 vizibile în comunitate în special dacă își atrag colaborarea 

unor parteneri de tip asociații profesionale, organizații nonguvernamentale, celebrități locale. 

Profesorii îi pot învăța pe părinți cum să se implice mai eficient în educația copilului 

(comunicare, program, aspecte metodologice), pornind de la premisa că părinții vor să ajute, dar nu 

întotdeauna știu cum. 

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 
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în alte structuri de învățământ și de elemente ale culturii organizaționale ce țin de mituri, eroi, 

simboluri, modele comportamentale, ritualuri, ceremonii. 

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 

elevii.         

Pagina web și revista școlii au de asemenea un rol important în promovarea imaginii școlii în 

comunitate. 

Bibliografie: 

1. Dicționar Explicativ al Limbii Române, Editura Academiei, București, 1975

2. https://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%98coal%C4%83

3. http://axente.ro/wp-content/uploads/Plan-de-promovare-a-imaginii-scolii-an-scolar-2015-

2016.pdf 

4. https://www.didactic.ro/materiale/667_obiective-manageriale-de-promovare-a-imaginii-

scolii 

5. http://promep.softwin.ro/promep/news/show/3383
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Promovarea imaginii grădiniței prin activităţile extracurriculare în online 

Prof. înv. preş. Tudor Livia Constanţa   

G. P. N. Nr. 1, Balş 

Activităţile extracurriculare îşi au importanţa lor în activitatea educaţională. Din ce în ce mai 

multe sisteme educaţionale le adoptă şi le recunosc meritele în îmbunătăţirea performanţei copiilor 

la şcoală. S-a observat faptul că activitatea de învăţare dă rezultate mult mai bune dacă este 

îmbinată şi cu câteva momente de distracţie şi detensionare. 

Educaţia extracurrriculară îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea personalităţii 

preşcolarilor. În grădiniţa contemporană eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte 

copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care reuşeşte să pună bazele 

formării personalităţii copiilor. În acest cadru, învăţământul are misiunea de a-i forma pe copii sub 

aspect psihointelectual, fizic şi socioafectiv, pentru o cât mai uşoară integrare socială. 

Complexitatea finalităţilor educaţionale impune îmbinarea activităţilor curriculare cu cele 

extracurriculare, iar parteneriatul educaţional, ca set de intervenţie complementară, apare ca o 

necesitate. 

Activităţile extracurriculare organizate de grădiniţa au conţinut cultural, artistic, spiritual, 

ştiinţific, tehnico-aplicativ, sportiv sau sunt simple activităţi de joc sau de participare la viaţa şi 

activitatea comunităţii locale. 

Activităţile extracurriculare de masă reprezintă activităţi care cuprind aproape întreaga masă a 

copiilor dintr-o grupă, mai multe grupe, sau chiar grupe de copii din mai multe grădiniţe . Aceste 

activităţi le oferă destindere, recreere, voie bună, satisfacţiile atmosferei de grup, iar unora dintre ei 

posibilitatea unei afirmări şi recunoaştere a aptitudinilor. 

Serbările reprezintă un necesar izvor de satisfacţie, bucurii, creează buna dispoziţie. Serbările 

pot lua forme variate, de la solemna evocare istorică la un vesel carnaval. La pregătirea şi realizarea 

serbărilor, copiii participă cu însufleţire şi dăruire, din dorinţa de a oferi spectatorilor momente de 

ţinută estetică, distracţie, satisfacţie, făcându-le viaţa mai frumoasă, mai plină de sens. 

- Ziua mamei, Ziua copilului, Sfârşit de an.

- Serbări cu caracter istoric, cultural, comemorativ si religios: Ziua recoltei, Sf. Nicolae,

Crăciun, Paşti, 1 Decembrie, 24 Ianuarie, Ziua lui Eminescu, Ziua Europei, Carnaval; 

Serbarea este modalitatea eficientă de cultivare a înclinaţiilor artistice ale copiilor contribuind 

la dezvoltarea armonioasă a personalităţii copiilor. 

La copilul de vârstă preşcolară este strâns legată de activităţile desfăşurate în grădiniţă şi în 

afara ei sub forma jocului, a învăţăturii şi a muncii. Tocmai de aceea, o mare grijă trebuie acordată 

particularităţilor de vârstă şi individuale ale copilului. 

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la 

dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului 

lor liber. 
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Având un caracter atractiv, copiii  participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 

însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. 

Din data de 09.11.2020 activitățile educaționale s-au desfășurat în conformitate cu măsurile în 

vigoare adoptate pentru prevenirea infectării cu virusul SARS-COV-2 prin intermediul mediului 

online. Astfel, am desfășurat activități extracurriculare online ( 1 Decembrie, serbarea de Crăcin, 24 

Ianuarie, Ziua lui Eminescu) folosind platforma educațională Kinderpedia, precum și aplicații cum 

ar fi Zoom, Whatsapp, facebook etc. Am primit feedback pozitiv din partea preșcolarilor/părinților 

acestora prin intermediul platformei folosite, prin email/telefon sau în cadrul activităților sincron 

desfășurate.  

Pe parcursul semestrului I am adaptat conținuturi atât pentru activitățile pe domenii 

experiențiale cât și pentru activitățile pentru dezvoltarea personală și cele extrașcolare pentru 

mediul online. 

Pe baza celor menționate, consider ca am promovat mediul educațional al unității prin 

întreaga mea activitate, am contribuit cu simț de răspundere la toate cerințele învățământului 

românesc în context actual și am asigurat calitatea actului didactic prin prisma legislației școlare în 

vigoare. 
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Școala online, o nouă provocare 

Profesor pentru învățamânt primar: Tudor Vasilica   

Școala gimnaziala: Mihai Viteazul    

Localitatea: Călărași 

În ultimii ani se observă o tendinţă ascendentă de lărgire şi diversificare a metodelor de lucru 

la clasa, de integrare a tehnicilor de muncă din spațiul virtual, tendinţă care încearcă să răspundă 

multitudinii de moduri în care învaţă copiii, atât în şcoală, cât şi în afara ei. 

După cum ştim, în relaţia didactică există doi actori: dascălul şi elevul.Tendinţa de acţiune a 

primului trebuie să fie în a urmări dimensiunea interactivă a metodelor care presupune că partenerii 

actului didactic sunt activi în acelaşi timp. În acest sens, cadrul didactic, acumulând experienţa , ştie 

că nu poate găsi un “ reţetar” ideal de folosire a metodelor care să ofere răspunsuri la toate situaţiile 

şi evenimentele care se pot petrece în clasă şi că depinde de măiestria lui cum îmbină şi adaptează 

metodele alese pentru obţinerea unor rezultate optime, dar şi pentru stimularea  şcolarilor. 

Odata cu aparitia pandemiei cauzată de un virus periculos care a dat o lume  intreagă peste 

cap, școala a trebuit să se adapteze, să se reinventeze și , pentru protejarea tuturor participanților la 

actul educativ, să se mute aproape exclusiv in online. Nu a fost deloc usor, nici pentru profesori, 

nici pentru elevi, dar , privind retrospectiv, desfașurarea orelor online ne-a oferit multe avantaje, un 

pas inainte in instruire si autoinstruire. 

Dintre avantajele desfășurării activitatilor educative în mediul online amintim: 

• distribuirea rapidă a materialelor didactice;

• profesorul poate transmite intr-un timp scurt, oriunde, oricând informatiile pe care le

dorește; 

• elevii intră în posesia materialelor printr-o simplă accesare;

• folosirea cu ușurinta a materialelor media;

• permită transferul de experienţă la altă situaţie educaţională

• elevii și cadrele didactice și-au imbunatatit cunoștintele care vizează folosirea platformelor

de învățare online; 

• învăţarea online oferă posibilitatea stimulării participării directe a tuturor elevilor implicați,

ce nu se poate obţine prin uniformizarea învăţării şi standardizarea procedeelor de învăţare; 

• parinții pot observa direct participarea propriilor copii la activitățile online, conștientizează

și apreciază mai mult munca comună a cadrului didactic și a elevilor. 

Există și dezavantantaje în folosirea exclusivă a modalitații de desfășurare a activităților de 

lucru online: 

• nu toți educabilii dispun de internet, motivele fiind variate: probleme financiare, zona

deficitară de acoperire cu rețea internet etc.; 

• vârsta mică a unor școlari și preșcolari face necesară  asistarea acestora de către parinți pe

platformele de învatare; 
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• lipsa stimulilor emoționali pozitivi, de empatie creată de prezența fizică la clasă poate duce

și la episoade de anxietate; 

• folosirea exclusivă a materialelor virtuale ( imagini, videoclipuri, teste online), chiar dacă

placute sau interesante, nu suplinesc prezența față în față a cadrului didactic și a elevilor, folosirea și 

a altor tipuri de  materiale și experiente (  interacțiunea directă cu obiectul de studiu, vizite la 

muzee, biblioteci, excursii de observare si documentare etc.).  

Prin folosirea unei palete variate de acţiuni şi tehnici , atât în clasele fizice, cât și în mediul 

online, stimulăm inteligenţa creatoare, dezvoltăm iniţiativa şi inovaţia, îl pregătim pe micul elev 

pentru viitor, pentru schimbările ce intervin în lumea modernă. 

O diversificare a procedurilor de acţiune didactică “poate facilita...alternarea activităţilor 

teoretice cu cele practice, îmbinarea lor efectivă, deziderat primordial al învăţământului modern. 

Aplicarea diversificată a metodelor de predare si consolidare uşurează trecerea cu rapiditate de la o 

activitate la alta, de la un nivel cognitiv la altul, de la concret la abstract şi invers....”   

Venind în completarea activitatilor educative desfasurate în clasa fizică, activitățile online, 

contribuie la dezvoltarea potenţialului intelectual al elevului, se concentrează pe resursele 

intelectuale şi motivaţionale ale acestuia, îl stimulează să se implice activ în actul învăţării, scopul 

final fiind dezvoltarea propriilor forţe de învăţare. 

Bibliografie: 

1 Cerghit Ioan, Metode de învăţământ, Editura Polirom, Iaşi, 2006, pag. 72 

2 Molan Vasile, Didactica disciplinei-Limba şi literatura română-în învăţământul primar, 

Editura Miniped, Bucureşti, 2010, pag. 36-37 
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CUM AM PERCEPUT GRADINITA ON LINE 

Profesor inv. Prescolar Marioara Tudorache     

GRADINITA ,,Voinicel,, Chitila 

Introducerea in activitatea didactica a tehnologiei informatice, incepand chiar de la varsta  

prescolaritatii, si -a dovedit, fara  doar si poate, eficienta. 

In contextul socio economic generat de aparitia si evolutia pandemiei cu Sars cov 2, cand 

aproape toate sectoarele sociale au avut de suferit, ne am trezit cu totii in fata unei situatii fara 

precedent:  necesitatea introducerii invatarii online sau   scoala de acasa. Fara indoiala, era singura 

si cea mai la indemana solutie la care se putea recurge pentru mentinerea legaturii copilului cu 

scoala,in conditiile sanitare  impuse ,cunoscuta fiind si marea atractie si receptivitate a  celor mici 

pentru acest tip de activitate. 

Problema era daca noi, profesorii eram pregatiti sa adoptam acest mod de lucru, daca 

detineam instrumentele si abilitatile necesare predarii la distanta. Poate ca nu toti dascalii au primit 

cu bratele deschise  aceasta stare de lucruri , dar majoritatea am dovedit deschidere  in aceasta noua 

provocare, dublata de dorinta de a ne perfectiona si  a ne autoinstrui.  

Oportunitatea oferita de specialist si factorii decidenti, prin cursurile de formare organizate, 

videoconferinte, webinarii s.a. au constituit minunate ocazii de initiere sau aprofundare a  

abilitatilor  necesare predarii online, dar si in specialitatea didactica a fiecarui profesor. Astfel, am 

avut bucuria de a participa alaturi de colectivulul din care fac parte, la numeroase activitati de 

dezvoltare profesionala, consfatuiri, cercuri pedagogice, cursuri de formare, concursuri pe diferite 

teme impreuna cu   micii prescolari 

Se poate afirma, din acest punct de vedere, ca pandemia a adus si o parte buna, anume prin 

acest aspect al mobilizarii energiilor pentru a crea platforme, materiale si suporturi educationale, 

prin faptul ca s- a creat posibilitatea unei        comunicari si colaborari  rapide si fructuoase   intre   

actorii implicati in  procesul  de predare-evaluare. 

In continuare ma voi referi la modul de percepere  a  scolii  online de catre cei trei parteneri 

in educatie:  profesori, prescolari, parinti. 

Ca profesor pentru  invatamant  prescolar, am perceput toata aceasta perioada ca pe o 

activitate  interesanta,  provocatoare  dar si frustranta, uneori, atunci cand feedbeak ul unora dintre  

parinti, ca  si,, coechipieri,, de lucru,  intarzia  sa apara. Am constientizat  apoi, printr- o abordare 

empatica, dar si printr o comunicare individuala si realista,  rolul si  situatia fiecarei familii, cu 

posibilitatile si specificul fiecareia. Am considerat ca  e nevoie sa fim alaturi de parinti, sa-i  

incurajam  si  sa-i  sprijinim cu cunostintele si resursele de care dispunem,  discutand deschis despre 

eventuale dificultati ori situatii problematice. Astfel, am reusit sa ni-i apropiem, sa le castigam 

respectul si increderea, antrenandu-i  intr o colaborare  fructuoasa  si frumoasa, ce s -a concretizat in 

rezultatele obtinute si, implicit ,in sustinerea progresului  copiilor. 

Referitor la  perceptia  activitatii online de care copiii de 3-5 ani, realizata sincron pe 

platforma  Zoom, am putut constata un interes mediu sau  chiar scazut din  partea acestora, stiut 

fiind ca la aceste varste  este destul de dificila pastrarea indelungata a atentiei, chiar si  in conditii 

normale. Bineinteles ca sunt  dornici de socializare, de a- si revedea colegii, insa atentia si interesul  

lor  nu  sunt usor de mentinut in astfel de situatii. 
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Pentru ca, sa nu uitam, rolul gradinitei este, in principal  acela de a asigura interactiunea, 

dezvoltarea abilitatilor pro-sociale  si de comunicare  ale micutilor, in vederea adaptarii cat mai 

usoare la viata  scolara  si sociala de mai tarziu. 

Ne-am axat, asadar, in special pe  activitatea asincron, pentru a da posibilitatea parintilor de a  

lucra pe indelete cu copiii, in functie de timpul si disponibilitatea fiecaruia. Pe langa materialele  si 

sugestiile de lucru trimise, am avut  in vedere si aspectul educatiei parentale, oferind  si punand la 

dispozitia familiilor, surse de  informare despre acest subiect 

Ca o concluzie, se poate afirma ca  gradinita de acasa este  doar o  solutie  provizorie  ,de 

compromis,  dar la care se poate recurge    in situatii dificile, cand copiii nu pot participa in mod 

fizic la programul din unitate. 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 3, MARTIE, 2021

935



PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

Tudori Vasilica, prof. vioară, Liceul de Artă, Sibiu 

Am să prezint proiectul catedrei corzi al Liceului de Artă Sibiu. Este unul din evenimentele 

artistice-muzicale prin care școala noastră este cunoscută în comunitatea școlară, națională, 

muzicală. 

CONCURS NAȚIONAL DE 

INTERPRETARE INSTRUMENTALĂ 

„TIMOTEI POPOVICI” 

Vioară - Corzi grave - Chitară clasică – Harpă 

EDIȚIA a XVIII-a, 28 MARTIE 2020, SIBIU 

Acesta este ultimul afiș al concursului. 

Concursul s-a amânat datorită situației generale 

de pandemie. Concursul fiind cu participare directă, 

nu am fost pregătiți să organizăm activitatea online. 

Timpul a fost prea scurt: în 16 martie s-a decretat 

starea de urgență pe teritoriul României iar concursul 

era peste 12 zile. Era o situație neprevăzută care a 

bulversat întreaga activitate. 

SCURT ISTORIC 

Prima ediție a concursului a fost in anul 2003, când profesorii școlii s-au mobilizat să 

promoveze școala noastră în rândul liceelor de muzică printr-un concurs. 

Și pentru că trebuia să poarte un nume, concursul s-a numit Timotei 

Popovici. Timotei Popovici nu s-a născut în Sibiu, ci la Tîncova, Caraș-

Severin dar a activat 37 de ani la Sibiu și a viețuit jumătate de veac aici. 

Prin activitatea sa didactică și dirijorală, Timotei Popovici s-a 

implicat în viața Sibiului de la începutul secolului XX. El reprezintă o 

personalitate locală care prin pasiune și dăruire s-a impus în lumea 

muzicală românească. 

Prin intermediul acestui concurs este evocată și memoria 

personalității lui Timotei Popovici, preot, pedagog și compozitor care a 

activat în Sibiu 

Concursul are structura clasică a unui concurs instrumental (vezi 

olimpiadele școlare) și este înscris in Calendarul Activităților Educative la 

nivel Regional și Interjudețean (Ministerul Educației și Cercetării). 
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SCOPUL 

− promovarea elevilor instrumentiști;

− încurajarea elevilor din învățământul gimnazial de a se îndrepta spre cursurile unui liceu

vocațional de artă; 

− cunoașterea de către elevi a celor mai valoroase creații universale și românești;

− realizarea de către elevi a unor evaluări și autoevaluări directe, personale privind nivelul de

pregătire atins în anul școlar respectiv; 

− susținerea nivelului de performanță în pregătirea instrumentală;

− schimb de experiență între școlile participante;

− finalizarea unei etape de pregătire artistică a elevilor instrumentiști;

− consolidarea prestigiului școlii în comunitate și în afara ei;

− evaluarea nivelului școlii sibiene (număr de participanți, premii, profesori coordonatori) în

contextul celorlalte școli participante la concurs și al vieții actuale, având în vedere edițiile 

anterioare (2003-2019); 

GRUPUL ȚINTĂ 

-beneficiari direcți: elevii participanți, profesorii coordonatori, școala de care aparțin.

Sunt invitați să participe elevi începând cu clasa pregătitoare până la clasa a XII-a și care 

studiază un instrument cu corzi: vioară, violă, violoncel, contrabas, chitară clasică, harpă. 

-beneficiari indirecți: părinții elevilor participanți, publicul care audiază prestația elevilor

interpreți, vizitatorii site-ului Liceului de Artă, cititorii presei scrise, comunitatea locală. 

Se vor admite în concurs în jur de 150 de elevi acompaniați de 30 profesori și coordonați de 

70 de profesori de specialitate. Din școala noastră sunt prezenți toți profesorii de la catedra corzi cu 

elevii lor, ca participanți activi sau pasivi, profesori din școală de la alte discipline, voluntari. 

BUGETUL 

Bugetul total din contribuția proprie a școlii este de 1500 lei (protocol, papetărie). Sponsorul 

nostru este Asociația de părinți a Liceului de Artă Sibiu. Pot să adaug că de fiecare data când a fost 

nevoie, organizatorii au sprijinit prin contribuție proprie orice depășire de buget. 

REZUMAT - ACTIVITĂȚI 

1. Lansarea proiectului: CONCURS pe paginile de web ale Liceului de Artă Sbiu și pe

rețelele de socializare, prin mass media, pliante și afișe. Regulamentul concursului și invitațiile de 

participare vor fi trimise tuturor liceelor de artă și inspectorilor de specialitate din țară. 

2. Întâlnirea cu coordonatorii proiectului în vederea organizării.

3. Preluarea documentelor de înscriere la concurs. Realizarea pliantului concursului.

4. Organizarea tehnică a concursului.

5. Desfășurarea concursului. Constituirea juriului, evaluarea candidaților, premierea,

Concertul de gala, Marele Premiu. 

6. Activități de diseminare.

REZULTATELE PROIECTULUI 

Succesul concursului în timp este asigurat de buna organizare, de valoarea componenței 

juriului, de colaborarea cu instituțiile implicate, de sprijinul acordat de Asociația de părinți a 

Liceului de Artă, Filarmonica de Stat Sibiu, Inspectoratul Școlar Județean Sibiu, S.C. Ion Art Glass 

S.R.L., Sory Copy Center și nu în ultimul rând de numărul și valoarea participanților. 
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Indicatorii urmăriţi în evaluarea finală a concursului sunt: 

− numărul elevilor participanţi;

− numărul judeţelor participante;

− numărul profesorilor participanţi;

− respectarea calendarului activităţilor;

− obiectivitatea evaluării;

− rezultatele finale ale concursului (analiză comparativă cu ediţiile anterioare).

Fiecare ediție a concursului a fost o provocare pentru organizatori. Pentru asigurarea 

continuității s-a urmărit. 

− desfășurarea concursului în aceeași perioadă, în funcție de calendarul școlar;

− menținerea parteneriatelor existente;

− realizarea de noi parteneriate;

− menținerea implicării colectivului de cadre didactice de la toate școlile partenere;

− menținerea unui interes crescut al elevilor pentru acest proiect;

− atragerea finanțării spre a mări suportul material al premiilor concursului. Trebuie stârnit

interesul sponsorilor. O recompensă materială (un set de corzi, o programare de recital, o excursie, 

un masterclass…o ciocolată) sunt bine venite. Și sunt multe alte cerințe materiale (găzduira elevilor 

participanți, a juriului …multe) care ar putea schimba valoarea concursului. 

ANUL 2021 

− Comisia de organizare a concursului a hotărât să amânăm și în acest an concursul;

− Începând cu 9 noiembrie 2020 școala s-a desfășurat online până la finele semestrului I;

− Într-adevăr am progresat la competențele digitale, mai ales profesorii dar nu este sufficient;

− În primul semestru nu am făcut curepetiție, un aspect absolut necesar. Negativele oferite de

profesorul acompaniator sau de internet nu sunt soluția optima; 

− Un astfel de concurs presupune participare directă, face to face, o întâlnire a tuturor celor

implicați cu MUZICA VIE. 
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Promovarea imaginii unităţilor şcolare în mediul online 

prof. Tudose Florinela 

Școala Profesională Lungani, Jud. Iași 

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

trei parteneri educaţionali: școală-școlari-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-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. 

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. 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 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 
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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 angajaţi-cadre didactice.  

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

muncii locale / regionale; 

• promovarea imaginii școliiprin diverse surse informaţionale (presă locală scrisă, internet).

Propunerea de activităţi pentru formarea şi promovarea imagini a 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 preșcolarilor, proiecte 

educaționale derulate; 

-popularizarea ofertei educaţionale.
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Promovarea imaginii școlii – Școala Online 

Prof. Tudose Sergiu Constantin   

Școala Gimnazială Zmeu, jud Iași 

Școala a avut un rol decisiv în dezvoltarea societății moderne. Instituțiile școlare au îndeplinit 

roluri și funcții multiple într-o societate în care modernitatea este tendențială și nu structurală. 

Această poziție îi dă autoritate școlii dar, paradoxal, și o anumită fragilitate în spațiul public actual 

din cauza interferării multor instanțe de socializare, iar unele dintre ele își arogă misiunea preluării 

unora dintre competențele ce aparțineau altă dată exclusiv învățământului. 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 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 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. 

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 
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culturii organizaționale ce țin de mituri, eroi, simboluri, modele comportamentale, ritualuri, 

ceremonii). 

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. 

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. 

Promovarea imaginii școlii derulate în parteneriat 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.Prin acest 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. 

Cu rădăcini adânci în niște structuri tradiționale, școala nu a ieșit prea mult din „zona de 

confort” și a avut un mod de abordare standard pentru o instituție, dar nu și pentru o instituție de 

calitate. Din acest punct de vedere, brandingul este o componentă inerentă a instituției pentru că 

serviciile pe care le pune la dispoziție sunt cele care o recomandă. 

Am trasat, în linii mari, aspecte care cred că ar trebui schimbate sau eliminate. Bineînțeles, 

aceste schimbări necesită timp și efort susținut, și pot avea implicații negative asupra instituției dacă 

nu sunt realizate cu respect față de așteptările și profilul grupului țintă, propunându-mi să urmăresc 

în perspectivă: 

Dezvoltarea carierei didactice/manageriale prin intermediul proceselor evolutive de: formare 

continuă / perfecţionare / dezvoltare profesională; 

Extinderea competențelor specifice în utilizarea tehnologiilor informaţionale și de 

comunicare; 

Corelarea structurilor şi a momentelor din cariera didactică cu standardele educaţionale şi 

asigurarea unei dinamici profesionale prin utilizarea sistemului creditelor profesionale; 

Promovarea parteneriatului atât în planul relaţiilor interşcolare cât şi trans- şcolare; 

Constituirea, la nivel local şi raional, a unor reţele de inovare prin implicarea tuturor factorilor 

educaţionali şi comunitari interesaţi de acest domeniu; 

Menţinerea imaginii liceului având în vedere dinamica resurselor şi a contextelor. 
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Prof. Turbăceanu Dana Simona 

Liceul Tehnologic Baia de Fier 

La Liceul Tehnologic Baia de Fier, s-a desfăşurat, online, o serie de activităţi pentru a marca 

ziua culturii Naţionale, aducându-i astfel un omagiu poetului nepereche Mihai Eminescu prin 

intermediul proiectului educaţional  Eminescu în versuri şi culori.  

Eminescu este tot ce are sufletul nostru mai curat şi mai nins, afirma Nichita Stănescu, creând 

astfel o punte între zariştea sufletului şi cea a limbii române. An de an vedem cum timpul nu 

rătăceşte pe cărări numele Lui, ci, dimpotrivă, cu fiecare trecere ni-l aduce mai aproape.Vibraţia 

acestui moment omagial se transmite şi dinspre sufletele tinere ale elevilor, care-i poartă lumina 

prin clipa de gând adresată întru retrăirea creaţiei sale. 

Scopul proiectului a fost promovarea în rândul elevilor a valorilor naţionale, prin evocarea 

personalităţii lui Mihai Eminescu, pentru a cunoaşte aspectele cele mai importante ale vieţii şi 

activităţii literare a celui mai mare poet român. Acordarea şansei elevilor din categorii 

dezavantajate(elevi cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, copii din 

familii monoparentale, copii în plasament, copii din comunităţi sărace, părinţi plecaţi în străinătate) 

de a se implica în proiect, de a-şi promova cunoştinţele şi înclinaţiile pentru literatură, pentru a 

deveni  cel mai bun recitator şi cel mai bun pictor. 

Activităţile proiectului: 

1. Concursul A răsărit un Luceafăr

Elevii au executat câte o creație plastică proprie, în culori tempera, plecând de la un text

literar de Mihai Eminescu, selectat de către profesorii organizatori. Lucrarea  artistică inspirată din 

versurile poetului care a oglindit elementele naturale prezente în poezia marelui poet a fost postată 

pe grupul clasei prin intermediul aplicaţiei WhatsApp. 

 În evaluarea lucrărilor profesorii organizatori au analizat următoarele aspecte: 

- respectarea elementelor literare ale textului ( temă, motive literare, imagini artistice etc);

- acuratețea desenului (construcție, atenție la detalii);

- expresivitatea și originalitatea plastică a lucrării.

S-au acordat  Premiul I, Premiul al II-lea, Premiul al III-lea, Premiul Special (elevi cu cerinţe

educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă) şi Menţiuni. 

2. Eminescu în sufletul şi mintea noastră - recitări de poezii din opera marelui poetului

Activitatea s-a desfăşurat pe platforma Adservio unde elevii au omagiat poetul național și

cultura română îmbrăcând iile tradiționale și recitând poeme eminesciene. Momentele au fost toate 

pline de emoție, dar punctul culminant a fost reprezentat de recitarea poemului Luceafărul, fiecare 

elev fiind implicat în actul rostirii. Activitatea a continuat cu vizionarea unui documentar despre 

viața și opera lui Mihai Eminescu, urmată de o dezbatere privind moștenirea culturală pe care acesta 

a lăsat-o românilor, dar și lumii întregi. 

Obiectivele proiectului au fost atinse prin atragerea efectivă a elevilor în organizarea unor 

activităţi cu caracter extracurricular, conducând la creşterea numerică, cantitativă şi calitativă a 

acestor activităţi, precum şi abilitatea cadrelor didactice de a construi un mediu educaţional care să 

motiveze elevul în procesul instructiv-educativ. Eminescu a fost şi va rămâne poetul tuturor 

românilor. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE 

REALIZATE IN ONLINE  

PENTRU PROMOVAREA IMAGINII ŞCOLII 

Prof. înv. primar Ţurcanu-Samara Carmen        

Şcoala Gimnazială ”Spiru  Haret” Olteniţa 

În cadrul unui sistem de instruire, metodologia didactică trebuie să fie în consonanţă cu toate 

modificările şi transformările survenite în ceea ce priveşte finalităţile educaţiei, conţinuturile 

învăţământului, noile cerinţe ale elevilor şi societăţii. 

Metodologia se cere a fi simplă şi permisivă la dinamica schimbărilor care au loc în 

componentele procesului instructiv-educativ. Calitatea unei tehnologii este dată de flexibilitatea şi 

deschiderea ei faţă de situaţiile şi experienţele noi, complexe ale învăţământului contemporan. 

Se ştie că un om învăţat este mult mai receptiv la nou,acceptă schimbarea fără a fi luat prin 

surprindere, căci, aşa cun spunea A. Toffler, ”singura certitudine este că ziua de mâine ne va 

surprinde pe toţi”; şi-am fost cu toţii “surprinşi”, puşi în situaţia inedită de a folosi calculatorul sută 

la sută pentru a continua să luminăm minţile elevilor noştri. 

Educaţia este cel mai puternic motor al schimbărilor sociale şi al dezvoltării,bazată pe 

cunoaştere. Ar trebui ca şcoala să ţină seama de marile schimbări ale lumii moderne şi să realizeze 

prima,schimbând sistemul educaţional vechi cu unul modern. Marketingul educaţional ar trebui să 

configureze viziunea unei şcoli a sec.XXI şi să pregătească elevii pentru viitor. 

Şi eu m-am adaptat din mers schimbărilor radicale, căci nu pot spune că foloseam calculatorul 

la şcoală zi de zi,sau rezolvam temele cu ajutorul lui. Astăzi,  după luni bune de împrietenire cu el, 

spun că nu-l voi părăsi nici eu,nici elevii mei, pentru că i-am descoperit farmecul. Am descoperit 

lecţiile interactive, jocurile didactice, informaţiile, testele grilă, rapiditatea mesajului, cântecele, 

desenele prin tutoriale, filmele istorice, jocurile geografice. 

Folosind şi căutând în permanenţă ineditul în învăţarea online, dar şi eficienţa lui, sunt în 

câştig atât elevii, cadrele, dar şi părinţii, căci în spatele fiecărui elev din faţa calculatorului este un 

părinte care te aude şi te admiră. 

Astfel, crearea şi promovarea imaginii pozitive a şcolii se realizează prin rezultatele 

educaţionale pozitive ale elevilor în această perioadă de învăţare online. 

Crearea imaginii şcoli se realizează prin fiecare cadru didactic din şcoală,care în aceste luni 

online şi-a făcut profesia cu aceeaşi dăruire şi a “luptat” ca să nu fie totul pierdut pentru elevii săi. I-

am învăţat pe elevii mei cum să rezolve exerciţiile matematice folosind workspace şi  le-a plăcut 

tare mult ora de matematică, aceasta devenind cu mult mai atractivă decât la şcoală.Iată deci,că 

motivarea elevilor prin folosirea  mijloacelor tehnologice în strategii de predare active duc 

incontestabil la crearea unei imagini pozitive asupra cadrului didactic, dar şi asupra şcolii. 

De asemenea promovarea imaginii pozitive a şcolii se realizează prin publicarea tuturor 

reuşitelor,internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele şi produsele 
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activităţilor. Cu ajutorul unui site,a unui email sau a unei platforme, părinţii sunt anunţaţi cu ce se 

întâmplă la ora online. 

În concluzie, imaginea şcolii în condiţiile unei învăţări online se promovează prin seriozitatea 

cadrelor didactice, prin interesul  şi măiestria lor de a desfăşura activităţi creative. 

Educaţia de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare contribuind 

individual asupra imaginii şcolii. Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece această 

imagine pozitivă se creează greu şi se poate pierde rapid. 

BIBLIOGRAFIE: 

“Învăţământul primar”, ed. Miniped, 2005 

Revista  “Edict”,octombrie,2017 
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ACTIVITATEA ONLINE 

ÎN EDUCAȚIA DE TIP NON FORMAL 

Prof. Turc – Gal Anamaria   

Palatul Copiilor Oradea 

Educaţia extraşcolară completează activitatea şcolară şi educativă familială. Ca activitate 

intenţionată şi orientată, educaţia extraşcolară permite adâncirea cunoştinţelor şi dezvoltarea 

competenţelor din zonele de interes ale elevilor, cultivarea interesului şi dezvoltarea înclinaţiilor şi 

talentelor acestora pentru anumite domenii. Ea permite folosirea eficientă şi plăcută a timpului liber 

al elevilor, dezvoltarea vieţii asociative, dezvoltarea capacităţilor de a lucra în grup şi de a coopera 

în rezolvarea unor sarcini complexe, dezvoltarea voinţei şi formarea trăsăturilor pozitive de 

caracter. În Palatele Copiilor se pune un accent deosebit pe promovarea copiilor şi tinerilor cu 

aptitudini deosebite. 

Pornind de la procesul de selecţie a copiilor cu abilităţi deosebite, doveditoare a existenţei 

talentului, profesorul din Palatul Copiilor îl antrenează pe copil într-un proces complex de 

dezvoltare a acestor abilităţi, dar şi în acţiuni de promovare a rezultatelor acestui proces. Aceste 

acţiuni diferă de la un cerc la altul, de la o specialitate la alta,succesele copiilor depinzând, în mare 

măsură de modul în care profesorul ştie să-i antreneze în activităţi de mediatizare, promovare şi 

afirmare a talentelor lor reale. 

Mă voi opri, asupra modului în care se păstrează și se dezvoltă folclorul românesc, mai precis 

muzica vocală, în cadrul cercurilor cultural- artistice, din cadrul Palatului Copiilor  

Copiii dăruiţi cu talent muzical au găsit întotdeauna, la Palatul Copiilor, un cadru de educare 

şi dezvoltare a aptitudinilor pe care le posedă. Îndrumaţi de profesori sau de părinţi, copiii se 

îndreaptă spre cercul de canto popular, unde sunt primiţi cu încurajări, fiind orientaţi în direcţia 

educării calităţilor vocale deosebite, dobândite nativ. 

Fiind profesorul coordonator unui astfel de cerc, din anul 2010, am pornit într-un proces de 

selecţie, dezvoltare şi promovare a talentelor reale, iar împreună cu aceasta și promovarea imaginii 

instituției. Făcând o retrospectivă a anilor de practică a acestei profesii, atât pe scenă cât și pe acest 

post, aş putea prezenta câteva metode de promovare a acestor copii talentaţi, descoperite şi folosite 

în activitatea didactică. Selecția este primul pas pe care educatorul trebuie să-l facă în scopul 

descoperirii copiilor dotaţi. Aceasta se poate realiza fie prin organizarea unor probe practice de 

interpretare vocală, fie prin selectarea copiilor în şcoli sau grădiniţe. Motivarea copiilor ar fi, în 

ordinea firească următorul pas, dar pentru a practica această artă, în primul rând motivarea vine din 

interiorul copilului; dacă aceasta nu există, nu este posibilă obţinerea performanţelor.  

Formarea şi dezvoltarea talentelor muzicale autenticeeste procesul cel mai complex şi poate 

cel mai greu, dar cu mari satisfacţii profesionale. Educarea vocii copiilor, la copii, vorbirea și 

cântul ce se dezvoltă evolutiv, în funcție de vârsta și de mediul înconjurător, se datorează imitației. 

Copiii încep să vorbescă sau să cânte atunci când au ajuns în stadiul de a putea imita pe cei din jurul 

lor. Întrebuințarea curentă a vocii cântate cu intonațiile corecte începe în mod obișnuit în jurul 

vârstei de 4-6 ani. Evaluarea, care în cadrul Palatului Copiilor, se face prin participarea la 

festivaluri, concursuri județene, regionale, interjudeșene, naționale și internaționale dar și prin 

spectacole. Odată cu participarea la aceste activități, imaginea școlii este garantat promovată.  
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Activitatea în mediul online este destul de greu de realizat șa activitățile practice, dar nu 

imposibilă. În contextul pandemiei, activitatea mea a trecut în mediul online, astfel am lucrat mai 

mult ca de obicei pentru a realiza același lucru pe care îl realizam la cursul live. Am continuat 

dezvoltatea calităților vocale ale copiilor, individual, iar promovarea lor, a instituției, chiar și a mea, 

a fost realizată prin postarea de filmulețe live, facute de către copii și părinți și postate pe paginile 

de socializare.  

De asemenea și concursurile au trecut în mediul online, astfel acele filmulețe erau postate pe 

paginile de concurs și redistribuite ulterior de către concurent, părinți, prieteni, rudenii, colegi etc, 

devenind viral. Premierea concurenților era facută tot online, astfel numele instituției apărea atât în 

filmulețele concurenților cât și în cele de premiere.  

Prin mass media online, promovarea activității cât și a instituței este certă și destul de ușor de 

facut din perspectiva cercului pe care îl coordonez. 
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Promovarea imaginii școlii prin intermediul activităților 

educative din mediul online 

Profesor: Udriștioiu Alina    

Colegiul Tehnic Mătăsari, județul Gorj 

Educația este pur si simplu sufletul societății trecând de la o generație la alta „Este un 

protector al libertății mai bun decat o armată” scria Edward Everett. 

Titu Maiorescu afirma că „ scopul educației este nimicirea mărginirii egoiste a individului și 

supunerea lui la rațiunea lucrurilor”. 

Pregătirea indivizilor inseamnă totul, menirea profesorilor este a-i învăța ce e existența, să le 

întăreasca personalitatea, să aibă abilitatea de a asculta orice lucru fără a-și pierde răbdarea și 

încrederea în elevi. Ei trebuie să penduleze între voința lor și voința profesorilor. 

Albert Einstein scria că „școala trebuie să urmărească tot timpul ca tânărul să părăsească 

băncile ei nu ca specialist, ci ca o personalitate armonioasă” 

Privită în ansamblu, școala pregătește copiii să devină adolescenți educați, apoi adulți 

responsabili, capabili a înțelege enigmele acestei lumi. Cu un efort asiduu, cu perseverență, 

profesorii reușesc să transforme niște copii interesați doar de joacă, în elevi interesați de civilizație 

si educație. In acest sens activitățile educative au și ele un rol esențial. Fie că este vorba de jocuri ce 

dezvoltă funcțiile cognitive și motrice, de activități creative (origami, confecționarea de jucării, 

tricotarea unor obiecte) sau altele pentru dezvoltarea personală toate vizează dezvoltarea abilităților 

copilului. 

Insă evoluția tehnologică din ultimii ani cumulată cu avansurile în domeniul invențiilor 

mobile au dus la revoluționarea felului în care oamenii își trăiesc viața zilnică. Suntem martorii unui 

spectaculos avans tehnologic care a bulversat toate domeniile în care acționează omul, de la 

medicină, mediu, educație până la ramurile industriei. 

O dată cu pandemia de COVID-19, școliile au fost inchise, lucru ce a afectat un număr foarte 

mare de copii și de profesori. Școala nu este doar un loc pentrtu educație academică, ci și pentru 

socializare, pentru interacțiune și sprijin social. 

În acest sens, profesorii s-au adaptat condițiilor și au realizat activitățile propuse anterior. Cu 

toate că prezența fizică la școală nu a existat, prin intermediul internetului au fost intr-o permanentă 

interacțiune cu elevii.Nu au încetat a promova imaginea școlii și au organizat o serie de activități 

online.  Spre exemplu noi am vizitat virtual împreună cu elevii biblioteci si muzee din toată lumea. 

Au ajuns și în locuri unde, fizic nu ar fi putut ajunge: Muzeul Louvre, Muzeul Național de Istorie 

din New York, am explorat cele 7 minuni ale lumii, am „făcut o tură” în Vârful Everest sau am 

asistat muți de uimire la spectacolul „ Cirque du Soleil”. De asemenea, copiii au postat diverse 

filmulețe sau fotografii realizate în perioada de carantină, au creat vloguri culinare, au inventat 

diverse povești creând benzi desenate. 

În ciuda crizei pandemice s-a dovedit că legatura emoțională elev-profesor s-a păstrat. Cadrele 

didactice au păstrat imaginea școlii așa cum era formată în rândul părinților, copiilor și al 

comunității. Indiferent de contextul social, educarea copiilor va rămâne o prioritate pentru școala 

românească. 
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii grădiniței 

Prof. Ungur Liliana    

G. P. P. NR. 42, ORADEA, JUD. BIHOR 

Un rol deosebit de important în sensul îmbunătățirii imaginii grădiniței, îl constituie 

promovarea unei relații educatoare- copil, bazată pe încrederea în posibilitățile acestora, stimularea 

cu activități interesante și creative pentru ei și, nu în ultimul rând, o bună cooperare părinte- 

educatoare, deoarece un părinte mulțumit, va atrage impresii bune și va face o bună ” reclamă” 

grădiniței. 

În cadrul activităților educative realizate online,un rol deosebit de important îl are motivarea 

copiilor. Motivația pentru învățare se dezvoltă de la cele mai mici vârste, prin aprecieri verbale, prin 

jocuri interesante, concursuri sportive, toate având rolul de a pregăti copilul în scopul adaptării la 

cerințele școlii și mai ales în dezvoltarea psiho-socială a acestuia. 

Iată și câteva trucuri importante în activitatea online și care, cu siguranță, duc la un rezultat 

bun pentru promovarea grădiniței: 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Încurajarea plictiselii. 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 
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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. 

5. 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.  

În concluzie, adaptarea și comunicarea stă la baza succesului în această perioadă iar dacă 

părintele este mulțumit, cu siguranță și grădinița va avea beneficii multiple și positive. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

“ Reghinul prin ochi de copil” 

Prof. înv. primar, UNGUR MARIANA SORINA 

Școala Gimnazială Alexandru Ceușianu Reghin, jud. Mureș 

Ce poate fi mai frumos decât să vezi si să admiri “cu ochi de copii” orașul în care te-ai născut. 

Asa a pornit colaborarea mea, a clasei mele, cu biblioteca școlii. Copiii au fost foarte entuziasmati 

atunci când au aflat că lucrările lor vor strabate acesta tara si oamenii vor vedea frumosul si 

naturalul din localitatea noastră. 

Așa am ajuns să participăm la proiectul Bibliotecii Judeţene “Panait Istrati” Brăila, Secţia 

pentru Copii. Ludoteca, care a desfășurat în perioada noiembrie 2020 - ianuarie 2021 parteneriatul 

educațional național ”Orașul meu, orașul tău”, ediția a VII-a.  

“Orașul meu, orașul tău” a reușit anual să promoveze valorile locale prin cei mai sinceri 

ambasadori, copiii noștri, arhitecții de mâine ai orașului meu și al tău, al orașului nostru. 

Ce e mai minunat decât să fii copil și să vorbești cu mult drag despre locul tău natal. Iar mai 

apoi, să-ți dai mâna imaginar cu prieteni noi, la fel de talentați și creativi, chiar dacă sunt la sute de 

kilometri distanță. 

În colaborare cu bibliotecara scolii noastre am trimis bibliotecii organizatoare un montaj 

video cuprinzând 15 desene și 10 compuneri care au redat o imagine sinceră a propriei localități-

REGHINUL- privită prin ”ochi de copil”. Asa a ajuns orașul nostru, Reghin,sa fie mediatizat pe 

facebook, să fim apreciati de cei din jurul nostru, să fim mandri de acesti copii care au arătat aceasta 

latură frumoasă a copilului, transpusă  in lucrările lor. Acesti copii au reusit să ne arate ca școala, 

orașul, oamenii, profesorii își pun amprenta atat de frumos asupra personalității lor. 
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 Prin sinceritatea și naivitatea copiilor, care spun lucrurilor pe nume, orașul nostru ni s-a parut 

a fi atât de frumos!. Ce îl face frumos, ce îl face să fie aparte? Ei bine, noi cei care locuim în el. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII / ȘCOALA ONLINE 

Prof. Înv. primar Ungurășan Cornelia Viorica    

Școala Gimnazială ,,Avram Iancu,, Dej, Cluj 

Profesorul zilelor noastre se vede obligat să iasă din rutina școlii tradiționale și să intre într-o 

eră a necunoscutului, a celei digitale. Această schimbare desigur, nu a fost pregătită. Ea este 

impusă, este obligatorie. 

Profesorul nu poate deveni peste noapte un profesor digital, care să facă față toturor 

obligațiilor. El a fost educat și a profesat din perspectiva celui care stă alături de elevii săi în clasă, 

îi vede ieșind în pauze, socialâzând, râzând, certându-se, bucurându-se sau întristându-se din 

diverse motive. Profesorul a asigurat îndrumare, ocrotire, a oferit încredere și siguranță. 

Brusc, activitățile suport de învățare, au trebuit adaptate la formula de online: selectarea unor 

resurse educaționale, învățare pe platforme educaționale, aplicații, dar și alte mijloace. Nici 

evaluarea elevilor nu e ușor de realizat, având în vedere că trebuie  elaborate instrumente aplicabile 

în online, înregistrarea progresului, dar și realizarea unui feedback permanent. 

Noile tehnologii au fost și sunt de mare utilitate în activitatea didactică. Ele sunt valoroase nu 

în școala online neapărat, ci într-o școală care promovează o învățare solidă, temeinică, care 

formează  caractere puternice atât pentru mediul real, cât și pentru cel virtual. 

În această perioadă am întâmpinat dificultăți, ca mai toate cadrele didactice. Unele au fost 

legate de mijloace, device-uri, acces la aplicații sau platforme, altele de disponibilitatea elevilor. 

Unele au fost resimțite direct sau indirect din cauza părinților, obligați să preia o parte din sarcinile 

și responsabilitățile școlii. Unii au descoperit destul de repede, cât de dificilă e activitatea  

profesorului, iar ei nu sunt pregătiți să gestioneze o astfel de situație. 

Cu toții, profesori, elevi și părinți, am învățat într-o măsură mai mare sau mai mică , să ne 

sincronizăm acțiunile în vederea desfășurării unor activități instructiv-educative. Încetul cu încetul, 

am învățat să desfășurăm activitățile zilnice pe platforma școlii, să utilizăm unele resurse 

educaționale într-o măsură mai mare decât o făcem înainte, să avem un feedback bun. Părinții au 

avut ocazia să participe  alături de copii la orele de curs sau alte activități. Au putut să observe și 

constate anumite lucruri legate de copiii lor, în mod direct. 

Organizarea și desfășurarea conținuturilor învățării au avut un parcurs acceptabil, fără a avea 

pretenția că am realizat mari performanțe. Cu siguranță ne-au lipsit unele competiții, întreceri. 

Sperăm într-o perioadă de aprofundare și sistematizare, cu elevii în bănci, alături de noi. 

Alte activități instructiv-educative, care s-au derulat, au fost mai puține la număr. Astfel, cu 

ocazia zilei de 1 Decembrie, a fost organizat un concurs de recitare, desen și pictură, la care au 

participat  toate clasele din școală. Copiii s-au implicat foarte mult realizând filmulețe, dar și 

fotografii cu materialele pregătite. Au fost jurizate și postate pe site-ul școlii, unde au putut fi 

vizualizate. 

Cu ocazia Zilei Culturii Naționale, am desfășurat o sezătoare literară, în care toți elevii au 

recitat sau au citit poezii eminesciene. Și cu această ocazie au realizat înregistrări și le-au postat pe 
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platforma școlii. Astfel, o emoție, un gând, a ajuns la sufletele colegilor, părinților, a celor care i-au 

ascultat. 

Aș dori ca pe viitor digitalizare în rândul școlii să fie parte integrantă din activitatea școlară, 

să mă ajute atunci când consider că am nevoie. Nu îmi doresc o activitate  online, care ține locul în 

exclusivitate întâlnirilor cu elevii în bănci. 
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Promovarea imaginii şcolii   

Activităţile extraşcolare în "şcoala online" 

Prof. Ungureanu Adina      

Colegiul Gheorghe Tătărescu Rovinari 

Pe neaşteptate, pe negândite, dar evident şi concret, şcoala a trecut în perioada aceasta a 

evoluţiei pandemiei printr-o adevărată metamorfoză. Ca într-un basm modern, toţi a trebuit să "ne 

dăm peste cap", uneori poate de mai mult de trei ori şi să devenim ce n-am fost niciodată: profesori 

în mediul virtual.  

Am căutat în toate ungherele minţii noastre dovezi concretre ale competenţelor informatice cu 

care de multe ori am făcut bravadă şi care, în situaţia dată, s-au dovedit a fi forme fără fond pentru 

mulţi. Dacă nu am găsit prea multe la un prim "search" atunci a început o asiduă muncă de  

acumulare, de învăţare, de adaptare. Am lucrat cu noi pentru a putea lucra cu ei şi cred că în mare 

măsură am şi reuşit. Am acceptat nefirescul, ne-am potolit orgoliile, ne-am depăşit fricile şi 

neputinţele şi am reuşit să mergem inainte. Cu siguranţă nu cu aceeaşi mulţumire sau cu aceleaşi 

rezultate, dar, în mod cert, cu foarte multă muncă.  

Sunt convinsă că acolo unde au existat toate condiţiile desfăşurării acestor cursuri online, 

fiecare a încercat să creeze un context cât mai firesc, mai inovativ, mai adaptat, pentru ca materia 

disciplinelor lor să nu fie ca o emisiune inregistrată: fără interacţiune, fără feedback. 

Evident că ideea de activitate extraşcolară a fost aproape anulată. Numărul mare de ore 

petrecute în faţa monitoarelor, atât de către profesori, cât şi de către elevi, a exclus posibilitatea 

prelungirii programului cu altfel de activităţi, deşi am crezut mereu că ele aveau un rol  destul de 

important în evoluţia actului educaţional, în dezvoltarea creativă, emoţională a copiilor.  

Desigur, idei ar fi fost, dar cine să mai aibă energia şi adevărata plăcere de a se implica?! 

Poate nu ar fi fost la fel de atractive atâta timp cât lipsea interacţiunea directă şi atâta timp cât am fi 

dus mereu în spate nostalgia altor activităţi din timpuri normale, dar poate ne-ar fi determinat să 

regândim normalitatea în acest mediu virtual. Am înţeles în tot acest timp că aproape că nu există 

activităţi, programe, teste care să nu poată fi realizate prin intermediul programelor informatice. E 

un tărâm al făgăduinţelor acest spaţiu online din acest punct de vedere.  

Cu o instruire chiar şi de nivel mediu în acest domeniu poţi avea acces la o întreagă lume. Îţi 

va lipsi însă mereu bucuria interacţiunii directe, a activităţilor derulate în echipe sau a celor care 

presupun realizarea de lucruri concrete. Poate ne plictisiserăm de serbări, cercuri de lectură, de 

teatru, de vizite la muzee, activităţi civice în aer liber etc., dar cât de mult au început să ne lipsească 

în tot acest timp al izolării şi cu cât pasiune, bucurie şi emoţie le vom relua de îndată ce acest lucru 

va fi posibil!  

Cred că, deşi vom ieşi mai obosiţi din această pauză îndelungată, vom fi mai câştigaţi cu tot 

ce am acumulat în acest timp şi vom reuşi cu mai mult succes să realizăm activităţi atractive, 

inovative. 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 3, MARTIE, 2021

956



PROMOVAREA IMAGNII ȘCOLII 

PROF. UNGUREANU LIDIA-LĂCRIMIOARA   

COLEGIUL ECONOMIC AL BANATULUI MONTAN, REȘIȚA 

În zilele noaste, unitatea de învățământ trebuie să fie pregătită să facă față unor cerințe tot mai 

complexe din partea societății. Cerințele beneficiarilor fac din unitatea de învățământ un cadru viu, 

un mediu în continuă schimbare. Formarea imaginii unei organizații se poate realiza pe de o parte 

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

cadrele didactice. 

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

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. 

Astăzi, în învățământul preuniversitar, este recunoscut rolul Internetului în predare, învățare și 

evaluare. În multe cazuri, resursele digitale au devenit un instrument de lucru indispensabil pentru 

toți actorii educaționali, atât în sala de clasă cât și în afara sa. Tehnologiile moderne oferă o gamă 

largă de aplicații, acestea reprezentând fundația pentru un nou sistem de furnizare a educației și de 

construire a cunoașterii. Utilizarea tehnologiei nu este doar o opțiune, ci are caracter de 

obligativitate în dezvoltarea și formarea viitorilor adulți pentru toate mediile de învățare. Există o 

mulțime de beneficii: stimularea creativității, deprinderea de abilități de programare și design, 

abilități de logică și de rezolvare de probleme, dar și comunicare virtuală și lucru în echipă 

(practic, elevii sunt pregătiți de meseriile viitorului!) 

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

investigațiile făcute în 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. 

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

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. 

O campanie de succes trebuie să aibă o latură educativă. Întotdeauna aceasta trebuie să-și 

lumineze publicul, oferindu-le o perspectivă diferită despre ceva ce știau deja sau credeau că știu. 

https://edict.ro/promovarea-imaginii-scolii/ 

https://prezi.com/qyatuea0vxz7/strategii-de-promovare-a-institutiilor-scolare/ 
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PROMOVAREA IMAGINII GRĂDINIŢEI ÎN COMUNITATE 

Prof. inv. Preșc: Ungureanu Luminița,    

G. P. P LUMEA COPIILOR, Topoloveni, Argeș 

În condițiile unui sistem concurențial în continu ă 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 puternica influenţă asupra aştept ărilor, 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 pă rere, opinie sau prejudecată a unei persoane, grup de 

persoane sau a unei opinii publice despre instituţia respectivă. 

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 
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personalului cu filozofia instituţ iei 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 care didactice 

Internet 

Pliantul de prezentare 

Afişe 

Mape de prezentare 

Ziarul (revista) grădiniţei 

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. A şadar 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;

- sit-ul unităţii şi actualizarea la zi a acestuia;

- promovarea in mas 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. 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

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 3, MARTIE, 2021

959



PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII     

PRIN ACTIVITĂȚI EDUCATIVE REALIZATE ONLINE 

Profesor Untaru Georgeta    

Grădinița P. N. NR. 29 Constanța / Structură a G. P. P. “2 Pitici” 

 “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 în ”Descoperirea copilului”) 

Lumea este într – o continuă schimbare, motiv pentru care școala  ar trebui 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 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. 

Orice 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 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.  

Unitățile școlare și-au intensificat acțiunile de promovare și cercetare online, punând astfel 

bazele competiției. 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. 

A face cunoscut succesul cât mai mult posibil este mai important decât succesul în sine. 

Promovarea online reprezintă o latură foarte importantă a marketingului.  Ea reprezintă un efort 

deliberat, planificat și susținut de stabilire și menținere a unei înțelegeri reciproc avantajoase dintre 

o organizație și publicul său. Pentru școală, promovarea online implică un proces de comunicare și

relaționare cu publicul pe care școala trebuie să-l servească. Școlile bune au avut de-a lungul

timpului relații bune cu publicul, mai exact cu elevii și familiile lor, ca parte a succesului lor.

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 - școala online         

Școala online între competență și digitalizare 

Prof. înv. primar Mihaela Urdea   

Școala Gimnazială „Elena Cuza” Iași 

În urma studiului   aprofundat al programelor școlare la interferența cu resursele educaționale 

deschise și competența digitală, am observat accentul pus pe „lectura conștientă a programei 

școlare”. 

Programele școlare avizate pentru învățământul primar orientează cadrele didactice pe 

urmărirea cu mare atenție în demersul didactic a celor 8 competențe cheie formulate în profilul 

absolventului de clasa a IV-a. 

Acest lucru m-a determinat să realizez un demers investigativ realist asupra coeziunii între 

elementele componente ale acestui TOT care ar trebui să conducă la formarea acestor competențe. 

Am realizat o „lectură conștientă” a tuturor programelor școlare în vigoare, la toate clasele și 

disciplinele din ciclul primar (demers destul de complex din punct de vedere al timpului afectat) din 

perspectiva competenței digitale, o competență realistă și de strictă actualitate. 

Rezultatele eforturilor mele au fost, așa cum mă așteptam, cele scontate. Deși ne propunem 

formăm competențe cheie de strictă necesitate și actualitate, așa cum a declarat și Comisia 

Europeană, aceasta nu este materializată în cadrul competențelor generale și specifice decât într-o 

foarte mică măsură și nu-i sunt atribuiți indicatori reali de formare și abilitare. 

Prezint mai jos totalitatea competențelor specifice din programele școlare în care este vizată 

competența digitală, nu în mod direct, ci prin unele exemple activități de învățare. 

Comunicare în limba română (cl. Preg-II) 

1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare 

cunoscute 

- aplicaţii interactive în jocurile pe computer cu tematică adecvată, în care instrucţiunile sunt

oferite verbal; 

4.2. Redactarea unor mesaje simple, cu respectarea convenţiilor de bază 

- activităţi care implică folosirea calculatorului pentru redactarea unor enunţuri/ texte scurte(cl

a II-a) 

Matematică și explorarea mediului (cl. Preg-II) 

2.1. Orientarea şi mişcarea în spaţiu în raport cu repere/direcţii precizate, folosind sintagme de 

tipul: în, pe, deasupra, dedesubt, lângă, în faţa, în spatele, sus, jos, stânga, dreapta, orizontal, 

vertical, oblic: 

- utilizarea unui program simplu de calculator pentru vizualizarea unor deplasări în plan;
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3.1. Descrierea unor fenomene/procese/ structuri repetitive simple din mediul apropiat, în 

scopul identificării unor regularităţi: 

- explorarea unor softuri educaţionale adecvate vârstei

Matematica (cl III-IV) 

3.1. Localizarea unor obiecte în spaţiu şi a unor simboluri în diverse reprezentări 

- vizualizare pe internet a unor planuri şi hărţi (de exemplu, de a localiza şcoala în comunitate,

de a vizualiza cel mai scurt traseu între două locuri); 

Știinte ale naturii (cl III-IV) 

2.5. Prezentarea concluziilor demersului investigativ realizat pe baza unui plan dat 

- elaborarea unor materiale informative pentru ilustrarea unor rezultate din demersul

investigativ (de exemplu: afișe, desene, prezentări cu ajutorul noilor tehnologii). 

La toate celelalte discipline nu am găsit nici o competență specifică în care să fie o trimitere 

clară, prin termeni specifici sau prin exemple de activități de învățare, către competența digitală. 

Consider că un cadru didactic nu trebuie să realizeze eforturi personale pentru a introduce 

această competență în demersurile sale didactice ci programele școlare trebuie să fie primul pas, 

primul ajutor, în realizarea masurabilă, prin indicatori clari, a tuturor competențelor. 
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BENEFICIILE UTILIZĂRII PLATFORMELOR E-LEARNING 

ÎN DEZVOLTAREA ȘI PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

prof. URDEȘ JENICA 

Liceul Tehnologic „Petre S. Aurelian” Slatina 

Mediul în care școala își desfășoară activitatea este complex și în continuă schimbare fapt ce 

face necesară adaptarea permanentă a instituției de învățământ la cerințele acestuia.  

Crearea şi promovarea unei bune imagini a școlii se realizează, în primul rând, prin rezultatele 

școlare pozitive ale elevilor dar și prin implicarea fiecărui cadru didactic în creșterea calității actului 

instructiv-educativ și adaptare permanentă la noile tehnologii.  

Motivarea elevilor se poate realiza printr-o educație individualizată, adaptă  la particularitățile 

acestora, prin folosirea mijloacelor tehnologice în strategii de predare atractive.  

Mediul online sprijină abilitățile secolului XXI cum ar fi colaborarea, comunicarea și 

creativitatea. Cea mai nouă tendinţă în învăţământ o constituie învăţământul electronic, reprezentat 

prin interacţiunea dintre procesul de predare–învăţare și tehnologiile informaţionale. Învățământul 

online, prin utilizarea diferitelor platforme e-learningul, a devenit în acest moment mai mult decât 

un concept, el este parte din învăţământul actual. 

Odată cu apariția resurselor educaționale online a avut loc revoluționarea sistemului 

educațional datorită faptului că acestea permit ca întregul procesul instructiv-educativ să devină mai 

interesant și adaptat elevului digital. 

Printre principalele avantaje ale utilizării platformelor eLearning putem aminti: 

❖ accesul la cunoștințe se realizează oricând și de oriunde;

❖ sunt centrate pe elev, materialele putând fi personalizate;

❖ elevii pot colabora și învăța împreună;

❖ încurajează creativitatea și descoperirea;

❖ permit posibilitatea modificării informației difuzate;

❖ sunt accesibile și flexibile;

❖ interacțiunea cu profesorul este liberă, fără constrângeri;

❖ elevul poate învăța în ritmul lui propriu;

❖ elevul poate beneficia de feedback rapid și permanent;

❖ distribuție a materialelor are costuri reduse;

❖ permite interacțiune sincronă și asincronă între profesor și elevi.

De asemenea instruirea online prezintă și o serie de dezavantaje cum ar fi: 

❖ pregătirea mai costisitoare a unui curs online față de cel tradițional;

❖ lipsa de resurse tehnologice performante și a conexiunii optime la rețeaua de Internet;

❖ diferite probleme legate de contactul face-to-face;

❖ necesitatea experienței elevilor în domeniul calculatoarelor.

Platformele e-learning permit celor implicați în educație accesul la informații și instrumente 

necesare sprijinirii managementului educațional. Acestea au eficiență sporită combinate cu 

instruirea școlară față în față permițând fiecărui elev să studieze în ritmul propriu. 

Datorită pasiunii pe care adolescenții o manifestă vis-a-vis de gadgeturi, jocuri și aplicații 

online aceștia rezonează foarte bine cu  mijloacele de învățare pe care tehnologia de ultimă 

generație le-a dezvoltat în acord perfect cu noile generații de elevi ai erei digitale. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REALIZATE ÎN 

ONLINE PENTRU PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

Prof. Urdeş Mihaela-Maria 

Liceul Hercules Băile Herculane 

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 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 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 continuă 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 realizează datorită cadrelor didactice pregătite care intervin in 

favoarea acestei dezvoltări continue a școlii. Analizând ceea ce se cere de la unitatea de învățământ, 

putem stabili și strategii de promovare.  

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. Această imagine se realizează 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 crea o 

imagine pozitivă a școlii prin armonizarea ofertei de servicii educaţionale şi formare permanentă cu 

nevoile specifice identificate în unitatea şcolară şi comunitatea locală.  

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 sunt o alternativa sănătoasă, practică și creativă de a ocupa timpul 

liber al elevilor, instituția de învătământ ce promovează astfel de activități beneficiind de o imagine 

pozitivă binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau național. Activitatea extracurriculară e o 
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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 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 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. 
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PROMOVAREA IMAGINII ŞCOLII – ŞCOALA ONLINE 

ŞCOALA ... ALTFEL 

Prof. înv. primar Uriciuc Camelia-Nicoleta 

Școala Gimnazială „George Voevidca” 

Câmpulung  Moldovenesc,  Suceava 

Pentru majoritatea cadrelor didactice cred că şcoala online a fost o perioada de şcoală ... altfel, 

mult mai lungă decât am fi bănuit vreodată. Ne-am confruntat cu multe situaţii noi.  

Am pierdut bătălii poate în ceea ce priveşte predarea unor noţiuni aşa cum am fi dorit. 

Ne-am adus cum am putut elevii în clasa de pe ecran şi am învăţat tehnologie într-o zi ... cât 

alţii într-un an. Nu am protestat la aproape nimic, chiar dacă aveam motive. Suntem ascultători şi 

eroi deosebiţi. Am privit cu tristeţe la unii dintre elevii noştri care îşi furau singuri căciula la testele 

de evaluare dar, în acelaşi timp, ne gândeam la ce vom face în viitor, când vom fi din nou în bănci, 

ca acea căciulă furată în online să poată fi recuperată.  

Nu ne este uşor, dar ne plângem puţin. I-am văzut pe colegii mei alergând cu propriile 

telefoane spre elevii nevoiaşi, doar ca aceştia să nu rupă legătura cu şcoala. Am răbdat umilinţe din 

partea unor elevi şi ai unor părinţi, veşnic nemulţumiţi de ceea ce cadrele didactice fac pentru copiii 

lor.  Am tras de mânecă, am scuturat, am rugat şi am sperat ca ajutorul nostru să fie primit de către 

„viitorul ţării”. Succese puţine, dezamăgiri nenumărate. Nu ne considerăm înfrânţi, nu e pierdut 

războiul, ci doar câteva bătălii importante.  

Cea mai importantă luptă e însă cu noi înşine. Vrem să fim sănătoşi şi să ne jertfim pe câmpul 

de luptă al educaţiei. Vrem să dăruim din sufletul şi experienţa noastră celor care sunt dornici să 

primească. Vrem linişte şi zâmbete, fie chiar şi sub măştile obligatorii, distanţaţi, dar uniţi în scopul 

de a aduce lumină. Ne bucurăm că începe şcoala şi aşteptăm ca ea să ne aducă bucurie tuturor.  

Elevi, părinţi, dascăli ar trebui să ştim că ţelul şcolii este unul singur şi că trebuie să punem 

toţi umărul pentru a-l împlini. 
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Ce activități alegem în cadrul grădiniței on-line? 

Prof. Urieșu Eugenia Mihaela 

Școala Gimnazială Singidava Cugir / G. P. P. Prichindel 

Pandemia Covid-19 a produs schimbări majore în toată lumea și pentru toată lumea. Situația 

nouă, neprevăzută la începutul anului școlar trecut, a condus la transpunerea intervenției didactice 

din mediul deschis, prietenos și generos al grădiniței, în mediul virtual, în care interacțiunea este 

limitată atât din punct de vedere fizic, cât mai ales afectiv. 

Specialiștii din educația timpurie și pediatrie afirmă că, în perioada copilăriei,expunerea 

prelungită la stimulii vizuali ai ecranelor (televizor, telefon, calculator) are consecințe negative 

asupra dezvoltării armonioase a copiilor. Timpul petrecut în fața ecranelor îl privează pe copil de 

alți stimuli mult mai importanți, cum ar fi interacțiunea socială, satisfacerea nevoii de joc, 

manifestarea creativității, etc. 

Nu este deloc ușor nici pentru părinți în această perioadă. Să fii părinte în situația de față  

înseamnă să faci față nu numai unor schimbări fără precedent, dar și să gestionezi altfel activitățile 

de zi cu zi, atât pentru noi, cât și pentru copiii noștri. Toate în același timp. De aceea,susținerea 

părinților este una dintre prioritățile noastre în această perioadă, deoarece suntem conștienți că o 

mare parte din lucrurile pe care le facem în grădiniță cu copiii – supraveghere, activități 

educaționale, organizarea rutinelor zilnice -, sunt acum gestionate de către părinți, care trebuie să 

îmbine serviciul cu activitățile copiilor, activitățile casnice și viața personală. 

Știm cu toții că la nivel preșcolar succesul demersului didactic indiferent de modalitatea de 

lucru sincronă sau asincronă, depinde în mare măsură de disponibilitatea și implicarea părinților, 

întrucât copiii preșcolari au nevoie de asistența și ajutorul acestora în îndeplinirea sarcilor și 

asigurarea feedbackului. Indifferent de modalitatea de lucru aleasă, legătura cu părinții trebuie 

cultivată astfel încât aceștia să se simtă înțeleși și spijiniți și nu depășiți de mulțimea de  sarcini. Un 

mod în care sprijinim părinți este planificarea de activități care se potrivesc obiectivelor 

educaționale ale fiecărei categorii de vârstă pentru a nu deveni copleșiți de resursele educaționale 

gratuite disponibile pe internet. De aceea planificarea activităților trebuie să fie făcută cu mare 

atenție accentul căzând pe activități practice care nu necesită timp în fața ecranului și se bazează pe 

abilitățile de viață independentă ale copiilor. 

Idei care pot fi abordate în  alegerea conținutului și desfășurarea activităților pentru copii: 

- Teme săptămânale propuse  să fie legate de viața reală, de zi cu zi, de anotimp, locul în care

trăiesc. 

- Pot fi marcațe evenimentele importante din viața copiilor, a familiei, a comunității sau a

grădiniței prin proiecte tematice de o zi. 

- Copiilor le putem oferi posibilitatea de a alege teme de studiu, pentru proiecte individuale,

pe care să le aprofundeze cu sprijinul familiei. 

- Din când în când,  putem să le propunem teme care să fie legate de preocupările și

activitățile părinților, oferindu-le posibilitatea de a împărtăși copiilor din viața lor profesională. 

- Pentru a trezi interesul pentru lectură pot fi propuse activități în care să face apel la cărți.

- În activitățile cu copiii se pot utiliza jocuri interactive create pe platforme on-line, accesibile

atât copiilor cât și părinților (Wordwall, LearningApps), puzzle-uri (JSPuzzles), jocuri distractive. 
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- Pot fi propuse activități gospodărești care să creeze în familie momente plăcute și relaxante

(prepararea unor feluri de mâncare, udatul florilor, ştergerea prafului, aranjarea jucăriilor, etc.). 

- Activitățile practice realizate cu materiale costisitoare pot fi înlocuite cu activități în care să

utilizați materiale reciclabile găsite în casă (cutii de pantofi, ambalaje, reviste, nasturi etc.) 

- Copiii pot fi învățați să își extindă deprinderile de autoservire: să învețe să-și lege șireturile,

să aranjeze masa, să așeze cărțile în bibliotecă, să spele cana/ farfuria, să împrecheze șosetele. 

- Provocați copiii la cercetare prin mici experimente (amestecarea oțetului cu bicarbonatul,

plantarea respectând/nerespectând condițiile de care au nevoie plantele să se dezvolte). 

- 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. 

- Trimiteți părinților înregistrări cu povești citite de educatoare, astfel încât copiii să le asculte

în diferitele momente ale zilei. 

- Elaborați și oferiți copiilor și părinților materiale documentare simple, prezentări sau filme

accesibile vârstei copiilor, cu conținut științific pe diverse teme. 

Bibliografie: 

https://www.avenor.ro/blog/mentinerea-relatiilor-in-mediul-online/  (accesare 02.20.2021) 

https://www.stepbystep.ro/wp-content/uploads/2020/05/Repere-metodice-privind-activitatea-

didactica-ONLINE-invatamant-prescolar.pdf (accesare 02.02.2021) 
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SECVENȚĂ DIDACTICĂ- DEZVOLTARE PERSONALĂ 

Prof. înv. primar URSACHE ANGELICA 

CLASA: a II-a B 

ARIA CURRICULARĂ: Consiliere și orientare 

DISCIPLINA: Dezvoltare personală 

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: AUTOCUNOAŞTERE ŞI ATITUDINE POZITIVĂ FAŢĂ 

DE SINE ŞI FAŢĂ DE CEILALŢI 

SUBIECTUL LECȚIEI: „Cum sunt eu ?- Asemănări și deosebiri dintre sine și ceilalți după 

criteriul aspect fizic” 

TIPUL LECȚIEI:   transmitere de noi cunoștințe 

FORMA DE REALIZARE: activitate integrată 

DISCIPLINE INTEGRATE: CLR 

  MM 

COMPETENȚE SPECIFICE VIZATE: 

DP 

1.1. Stabilirea unor asemănări şi deosebiri între sine şi ceilalţi, după criterii simple; 

2.1. Exprimarea emoţiilor de bază în situaţii variate; 

2.3. Explorarea abilităţilor de relaţionare cu ceilalţi; 

CLR 

2.4. Exprimarea propriilor idei referitoare la contexte familiare, manifestând interes şi 

încredere în sine; 

MM 

3.1. Manifestarea liberă, adecvată, pe muzică, apelând la diverse forme de exprimare, în 

funcţie de conţinutul şi caracterul muzicii 

COMPETENŢE CHEIE DIGITALE (TIC): 

•Utilizarea în învățare a unor funcţii şi aplicaţii simple ale dispozitivelor digitale (laptop,

tabletă, smartphone), cu sprijin din partea adulţilor; 

•Respectarea unor norme de bază privind siguranța în utilizarea a dispozitivelor, aplicaţiilor,

conţinuturilor digitale și pe internet; 

•Dezvoltarea unor conținuturi digitale simple în contextul unor activități de învățare;

SCOPUL LECȚIEI: Manifestarea interesului pentru autocunoaştere şi intercunoaștere,

pentru identificarea asemănărilor şi deosebirilor dintre sine şi ceilalţi și formarea unei atitudini 

pozitive față de semeni 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

O1: să identifice asemănări şi deosebiri fizice dintre sine şi ceilalţi; 

O2: să completeze fișa cu elemente specifice criteriului aspectului fizic; 

O3: să asocieze persoane după caracteristici fizice; 

O4: să analizeze personaje din poveşti/ povestiri sau din viaţa reală; 

STRATEGIA DIDACTICĂ activ- participative; 

METODE ȘI PROCEDEE DIDACTICE: observația dirijată, explicația, exercițiul, jocul 

didactic, Diagrama Venn, conversația euristică, problematizarea, jocul de rol, evaluarea prin 

aprecieri verbale; 

•MIJLOACE DIDACTICE: fişe de lucru,  Ștafeta personajelor,  laptop, tabletă grafică,

Whiteboard ZOOM, Jamboard, link-uri / hyperlink-uri pentru accesarea materialelor didactice;    
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• FORMA DE ORGANIZARE: frontal, individual, în grupuri mici (ștafeta);

•RESURSE TEMPORALE: 15 min. sincron

BIBLIOGRAFIE: 

• “Programa pentru disciplinele Comunicare în limba romană, Matematică şi explorarea

mediului, Arte vizuale şi lucru manual, aprobată prin ordinul ministrului Nr. 3418/19.03.2013; 

• „Ghidul cadrului didactic”-clasa I,  Editura  Ars Libri 2013;

• Suport de curs formare POSDRU : “Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare

pentru formarea competenţelor cheie la şcolarii din clasele I-IV” – program de formare continuă de 

tip“blended learning” pentru cadrele didactice din învăţământul primar; 

• Platforma GOOGLE CLASSROOM;

•www.didactic.ro;

•www.facebook.com;

• https://www.youtube.com/watch?v=uwMZTmJTK8U

(Cântec / videoclip_„O fetiță și un băiat”_

You Tube Kids -Pagina TraLaLa)

(Anexa 1)

• https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20II-

a/Dezvoltare%20personala/ARSLibri/Partea%20I/A0531.pdf 

(Manual de Dezvoltare personală, Adina Grigore, Cristina Ipate-Toma, 

METCS, Ed. Ars Libri, format PDF online); 

• https://drive.google.com/file/d/1lSqiz3MeaPFBMT-

LaZhgDrQPrIsLK9oO/view?usp=sharing 

(Fisa 1_Diagrama Venn) 

(Anexa 2) 

• https://www.youtube.com/watch?v=kJcDoVC4H6s

(„Ghici ghicitoarea mea”_

Episodul 64_Ghicitori cu personaje din povești_

You Tube Kids_Pagina Dilu Dila Tv)

(Anexa 3)

• https://drive.google.com/file/d/1737lAT173Wom4iszr-

5FAPdEySscgVOP/view?usp=sharing 

(Fișa 2_Ștafeta personajelor) 

(Anexa 4) 

•Aplicații: WhatsApp, WhatsApp Web (Desktop), Facebook, YouTube Kids, Jamboard,

Picassa; 
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DESCRIEREA SECVENȚELOR PROIECTATE: 

ETAPELE 

LECȚIEI 

COMPETEN-ȚE 

SPECIFICE/ 

OBIECTIVE 

OPERAȚIO-

NALE 

CONȚINUTURILE 

ÎNVĂȚĂRII 

ACȚIUNI 

ȘI 

OPERAȚII 

DE 

ÎNVĂȚARE 

STRATEGII DIDACTICE 

Metode 

şi      

procedee 

Mijloace 

didactice 

Forme de 

organizare 

1.CAPTAR

EA ATENȚIEI 

C 1.1 DP 

C 2.1 MM - O1 

-Activitatea sincron se

desfășoară prin

videoconferință Google 

Meat 

https://www.zoom.us/si

gnup?from_app=zoomro

oms 

-Elevii sunt întîmpinați

la logarea pe platformă

cu cântecul /videoclipul

„O fetiță și un băiat” și

sunt invitați să noteze

numele personajelor care

apar;

https://www.youtube.co

m/watch?v=uwMZTmJT

K8U 

(Cântec / videoclip_„O 

fetiță și un băiat”_ You 

Tube Kids –Pagina 

TraLaLa) 

       (Anexa 1) 

-Elevii se

conectează 

respectând 

regulile de 

comunicare 

eficientă în 

mediul 

online, 

stabilite 

anterior; 

-Elevii

urmăresc 

videoclipul și 

își notează 

personajele 

care apar în 

videoclip; 

-

observaț

ia 

dirijată 

laptop 

link-uri 

frontal 

2.ANUNȚA

REA TEMEI 

ȘI A 

OBIECTIVE-

LOR 

C 2.1 DP - O1 -Se anunță tema și

obiectivele pe înțelesul

elevilor: „Cum sunt eu ?

- Asemănări și deosebiri

dintre sine și ceilalți

după criteriul aspect

fizic”;

-Elevii

ascultă tema 

și obiectivele; 

explicaț

ia 

laptop frontal 

3.DIRIJARE

A ÎNVĂȚĂRII 

C 2.4 CLR – O2 

C 1.1 DP – 

O2 

C 2.4 CLR – 

O4 

-Se discută pe baza

videoclipului vizionat 

asemănările și 

deosebirile dintre cele 

două personaje (fată și 

băiat), după aspectul fizic 

ale celor doi copii; 

-Elevii se asociază –

printr-un joc de rol - cu

unul dintre personajele

urmărite, în funcție de

criteriul fizic;

https://drive.google.com

/file/d/1lSqiz3MeaPFBM

T-

LaZhgDrQPrIsLK9oO/vi

ew?usp=sharing 

-Se realizează Diagrama

Venn utilizându-se White

Board Zoom;

-Se precizează criteriile

de descriere a aspectului

fizic:

• înălțime;

• statură;

-discută pe

baza 

videoclipului 

vizionat 

asemănările 

și deosebirile 

dintre cele 

două 

personaje 

(fată și băiat), 

după aspectul 

fizic ale celor 

doi copii; 

-precizează

criteriile de 

descriere a 

aspectului 

fizic; 

convers

ația 

euristică 

jocul de 

rol 

Diagra

ma 

Venn 

exerciți

ul 

proble

ma-

tizarea 

fișă de 

lucru 

White 

Board 

Zoom 

individual 

frontal 

individual 
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C 2.3 DP – 

O3 

• forma feței;

• culoarea

ochilor;

• nuanța părului;

• lungimea

părului;

• îmbrăcăminte;

(Fișa 1_Diagrama 

Venn) 

(Anexa 2) 

-Elevii urmăresc o

video-ghicitoare a cărei

rezolvare este un

personaj dintr-o poveste

(„Scufița Roșie);

https://www.youtube.co

m/watch?v=kJcDoVC4H

6s    

(„Ghici ghicitoarea 

mea”_  

Episodul 64_Ghicitori 

cu personaje din povești_ 

You Tube Kids_Pagina 

Dilu Dila Tv) 

(Anexa 3) 

-Se rezolvă pe White

Board Zoom fișa de 

exersare: 

https://drive.google.com

/file/d/1737lAT173Wom

4iszr-

5FAPdEySscgVOP/view

?usp=sharing 

     Ștafeta 

personajelor: Alegeți 

colegul care să continue 

sarcina de lucru! 

1. selectează un 

personaj - fată/băiat;

2. spune numele 

lui;

3. precizează titlul

poveștii  în care    l-ai

întâlnit;

4. prezentă o

însușire fizică ce îl

caracterizează;

(Fișa 2_Ștafeta

personajelor)

(Anexa 4)

-urmăresc o

video-

ghicitoare și 

dau răspunsul 

(„Scufița 

Roșie); 

-rezolvă pe

White Board 

Zoom fișa de 

exersare ( 

Ștafeta 

personajelor): 

elevul care 

răspunde  

alege un 

coleg care va 

continua cu 

același 

personaj până 

la rezolvarea 

sarcinii de 

lucru; 

Elevii 

jocul 

didactic 

Evaluar

e / 

autoeval

u-are

prin

aprecieri

verbale

pe tot

parcursu

l

desfășur

ă-rii

activități

i;

fișă de 

lucru 

White 

Board 

Zoom 

în grupuri 

de 4 elevi 
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ANEXE: 

ANEXA 1 ANEXA 2 

ANEXA 3 ANEXA 4 
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Importanța activităților educative realizate 

online pentru promovarea imaginii școlii 

Prof. Înv. Preșc. Ursache Gabriela 

”A insitrui pe tineri cum se cuvine nu constă în a le vârî în cap mulțime de cuvinte, fraze, 

expresii și opiniuni din diferiți autori, ci a le deschide calea cum să priceapă lucrurile.” 

John Amos Comenius 

Datorită situației pandemice prin care trecem cu toții a trebuit să ne adaptăm la învățarea 

online, așadar am mutat  sala de la școală și grupa de la grădiniță în sufrageria sau dormitorul de 

acasă. Desigur că fiecare cadru didactic și până în aceste momente utiliza tehnologia, platforme 

online, pentru a face cât mai ușor și plăcut actul de învățare, dar acum predarea s-a mutat cu totul în 

era tehnologiei și a internetului. Cu toții ne-am dorit ca elevii și preșcolarii noștri să continue 

învățarea, adică să-și însușească noi cunoștințe pe care să le valorifice pe termen lung astfel încât să 

nu intrerupă procesul de învățare. Fiecare profesor a ales platforma care a considerat că îi ajută pe 

școlari și preșcolari și de care copilul să fie mai atras.  

Putem spune că această perioadă în care metoda de predare a fost online a fost bună pentru a 

menține legătura cu elevii și de a încerca o consolidare a materiei predate. Trebuie să recunoaștem 

că 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 date nu ajung în aceeași măsură la toți 

școlarii și preșcolarii. Chiar dacă la început am stabilit câteva reguli pentru buna funcționare a 

predării online, copilașii din învătământul preșcolar nu au fost foarte repectivi. Având o vârstă atât 

de fragedă mulți dintre ei au stat la bunici și nu au avut acces la tehnologie.  După rezultatele 

preșcolarilor obținute de aceștia în această perioadă a reieșit faptul că învățarea online nu a fost 

tocmai  eficientă deoarece feedback-ul primit a fost unul destul de resdus de la un număr mic de 

preșcolari.  

Trebuie să ne gândim că, copilul de azi nu mai este cel care a fost ieri, nu mai este încântat 

doar de cretă, tablă, creion, el vrea să se miște și să afle noutăți, să descopere singur, este foarte 

atras de tehnologie și de aceea este nevoie în educație de o schimbare; o schimbare în bine 

bazându-ne mult pe sprijinul tehnologiei, pe sprijinul unor proiecte digitale introduse în proiectarea 

lecțiilor. La nivelul preșcolarilor am încercat să țin pasul cu noutățile trimitându-le treptat pentru 

activitățile matematice diferite materiale digitale. Copiilor le place, devin mai interesați, le capteză 

atenția și învață cu plăcere. 
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Importanța activităților educative desfașurate 

online pentru promovarea imaginii școlii 

Profesor învățământ primar Ursaru Alina Elena 

Promovarea imaginii unităţii noastre şcolare reprezintă o prioritate pentru o bună colaborare  

între cei trei parteneri educaţionali: scoala-elevi-părinţi. Fiecare  cadru didactic al școlii  contribuie 

la crearea imaginii acesteia. Profesorii trebuie să adopte o atitudine inovativă și deschisă în  modul 

de realizare al activităţii şi în relaţiile cu elevii. Conducerea școlii trebuie să se preocupe de 

elaborarea și actualizarea unui plan de marketing care să evidențieze rolul școlii în dezvoltarea 

socială, emoțională, estetică și fizică 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 comunitatii. 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 estei mplicată, 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 web a școlii noastre sunt mereu prezentate secvențe ale activităților în care 

sunt implicați elevii:, ,Stop Violentei,, ,,5 octombrie- Ziua Educației,,  , ,,Ziua portilor deschise,, , 

Mihai Eminescu-poetul nepereche,, 

Imaginea școlii este promovată prin educație de calitate,individualizarea învățării,acces la 

ofertele educaționale și participarea la activități extrașcolare .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. Educația este foarte importantă deoarece deschide mintea și joacă 

un rol vital în societate. De cele mai multe ori, educația are loc frecvent sub îndrumarea 

educatorilor. Cu toate acestea, perioada prin care trecem reprezintă pentru noi toți mai mult 

decât o provocare obișnuită. 
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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. 

Școala on-line 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 activități predate diferit față de cum eram obișnuită. M-au ajutat să

privesc subiectele predate la grădiniță dintr-o altă perspectivă.

Voi prezenta câteva avantaje ale școlii on-line. 

•Avantaje:

- Distribuirea rapidă a materialelor didactice – Profesorii pot transmite foarte repede,

oricând, oriunde și oricui informațiile pe care le doresc. Astfel nu mai este nevoie de sincronizarea 

persoanelor pentru a se întâlni fizic și nimeni nu va pierde nimic pentru că informațiile rămân on-

line. 

- Elevii intră în posesia materialelor printr-o simplă accesare – Orice persoană din grupul

țintă are acces la toate informațiile, oriunde și oricând. 

- Existența conținuturilor multimedia – Prin internet pot fi transmise și imagini, videoclipuri,

fișiere și orice fel de material virtual care întotdeauna au eficientizat învățarea. 

- Conținuturile pot fi șterse, corectate sau actualizate cu ușurință – orice document poate fi

editat și reeditat, astfel corectarea nu mai produce dificultăți. 

- Serviciu folosit de una sau mai multe persoane, crearea grupurilor – Informațiile pot fi

îndreptate spre o persoană sau către mai multe în același timp în mod individual sau se pot crea 

grupuri în care utilizatorii pot să și comunice. 

- Folosirea conținuturilor interactive, existența feed-back-ului – 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 

virtual și nu numai învățare individuală. 

•Limite:

-Dificultăți în utilizarea tehnologiei – Tehnologia avansează zi de zi și nu toate persoanele

sunt la zi cu noutățile. De aceea de multe ori sunt întâmpinate problem de utilizare a informațiilor 

sau de realizare a unor proiecte sau teme 

- Lipsa comunicării reale / fizice – Când învățarea și 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! 
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"PROMOVAREA IMAGINII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT" 

Prof. Ursică Fănica, 

G. P. P. ”Lumea Copilăriei” – Rm. Sărat 

Promovarea imaginii unităţii de învățământ reprezintă o prioritate pentru buna colaborare 

între cei trei parteneri educaţionali: grădiniță - preșcolari - părinţi. Imaginea grădiniţei are o 

puternică 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 

grădinița să realizeze. Construirea şi consolidarea unei imagini pozitive implică ani de grijă, de 

muncă sistematică de comunicare şi de calitate. Deschiderea spre nou se realizează datorită cadrelor 

didactice pregătite, care intervin în favoarea unei dezvoltări continue a grădiniței. Beneficiarii, atât 

direcți, cât și indirecți (copii, părinți, angajatori) sunt cei ce intră în contact cu mediul școlar, 

comunitatea fiind astfel influențată de unitatea școlară. Crearea şi promovarea unei imagini 

instituţionale pozitive în comunitate se realizează, în primul rând, prin rezultatele educaționale 

pozitive ale copiilor, părinții fiind, de regulă, primii interesați de acest aspect. 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. Pentru a reuşi, o instituţie educaţională are nevoie să se adapteze corespunzător 

mediului complex şi în continuă schimbare. 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. Activităţi de 

formare şi promovare a imaginii grădiniței pot fi:  difuzarea de informaţii cu privire la oferta 

educaţională, programe și proiecte educaţionale, baza materială, resurse umane, rezultate şcolare; 

consilierea părinţilor privind orientarea şcolară; dezvoltarea de parteneriate eficiente la nivel local, 

judeţean, regional, național, promovarea imaginii grădiniței prin diverse surse informaţionale - 

presă locală scrisă, internet. 

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. De aceea, 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. 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 copiilor, 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 copiii, 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 
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platforme, nu doar se țin la curent părinții cu tot ce se întâmplă în unitatea școlară, ci se pot 

promova activitățile și implicit unitatea școlară în cadrul căreia acestea se desfășoară. 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. 

Imaginea unității 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 pozitiv și 

participarea la activități extrașcolare. Unitatea școlară, în ochii comunității, este rezultatul unei 

munci constante și de calitate. 
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PROVOCĂRILE ACTIVITĂȚII ONLINE 

DE LA NIVELUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PREȘCOLAR 

Profesor pentru învățământul preșcolar Ursu Nicoleta- Mioara,   

Grădinița cu program prelungit nr. 18, Iași 

Realizarea activităților educative în sistem online 

Realizarea activităților educative în sistem online a însemnat o adevărată provocare pentru 

fiecare cadru didactic, mai ales la nivelul preșcolar. Aceasta, datorită faptului că noul sistem 

presupunea conectarea pe o platformă de lucru, presupunea cunoștințe tehnice, de informatică, 

expunerea în mediul online și se îndepărta de ceea ce însemna socializare, interacțiune directă cu 

persoanele, cu materialele de lucru, experimentare, joc didactic, joc de mișcare, etc. Acest sistem 

însemna ca adultul să fie lângă copil mereu, aspect dificil de realizat, în condițiile în care 

majoritatea copiilor stăteau la bunici în această perioadă. 

Predarea online a însemnat o tranziție, o adaptare din mers a conținuturilor, a modului de 

prezentare a acestora, de accesibilizare, de interacțiune cu preșcolarii și de obținere a feedback-ului.  

Se pune întrebarea firească legată de timp, cât se poate focusa un copil de la distanță, cum îl 

poți atrage, dar și durata maximă indicată în fața calculatorului, la această vârstă. 

Planificare în predarea online pentru preșcolari 

Activitățile online trebuie să fie atractive, urmărind captarea atenției prin diferite modalități, 

jucării, fragmente muzicale, ghicitori, trebuie să fie sub formă de joc. Ele trebuie să fie interactive, 

educatoarea putând apela și la înregistrări audio, video, jocuri online, puzzle, povești create după 

imagini, etc. Trebuie să îmbine statul în fața calculatorului cu momente de gimnastică, de mișcare, 

de dans.  

Predarea trebuie simțită de copii ca pe o joacă. De asemenea, este nevoie de pauze între 

activități. Explicarea și demonstrarea acțiunii de către educatoare este esențială. 

Mai mult ca oricând, buna comunicare și relaționare părinți- copii- cadru didactic își 

dovedește importanța. 

Planificarea ar trebui realizată în avans și transmisă părinților la începutul fiecărei săptămâni, 

pentru a putea fi pregătiți cu materialele necesare.  

Probleme întâlnite în sistemul de predare online 

Planificarea în sistem online trebuie să țină cont de foarte multe variabile: 

- părinții nu se pot conecta mereu, odată cu toți ceilalți copii,

- aceștia nu dispun mereu de un spațiu generos,

- părinții pot să nu dețină tehnologia necesară, având și școlari în sistem online

- nu dispun de materiale, ca la grădiniță,

- nu au imprimantă,
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- au diverse probleme, etc.

Care este rolul educatoarei în predarea online 

Ca și la grădiniță, educatoarea are rolul de a-l ghida pe copil să descopere lumea, să 

interacționeze cu ceilalți, să empatizeze, să-și dezvolte limbajul și cunoștințele. Aceasta este 

prezentă online pentru copii, nu pentru părinți. Ea oferă experiențe de învățare plăcute pentru copii 

prin care aceștia să se simtă ascultați și valorizați.  

Chiar dacă nu suntem prezenți fizic lângă copii, aceștia ne simt aproape prin tot ceea ce 

transmitem noi, emoții, gesturi, tonul vocii, zâmbet, îmbrățișările de la distanță. Este important să 

adresăm întrebări copiilor pentru a vedea cum se simt, ce griji au, ce s-a întâmplat cu ei.  

Experiența online ne-a provocat să fim aproape de la distanță, să ne pese de ceilalți și să 

arătam acest aspect, ne-a învățat să fim mai prietenoși și mai empatici.  

Trebuie să vedem jumătatea plină a paharului și să pășim în învățare cu încredere și 

responsabilitate. 
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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE 

DESFĂŞURATE IN ONLINE    

PENTRU PROMOVAREA IMAGINII GRĂDINIŢEI 

Prof. înv. preşcolar URUCU RODICA     

Gradiniţa cu program normal Nr. 2 Murfatlar 

De ce este important să promovăm imaginea unităţilor preşcolare în comunitate? 

Activităţile educative desfăşurate în online au, de asemenea, o contribuţie majoră la 

promovarea imaginii grădiniţei noastre în rândul comunităţii.Promovarea imaginii unităţii noastre 

preşcolare reprezintă o prioritate pentru o bună colaborare între cei trei parteneri 

educaţionali:grădiniţă - preşcolari -părinţi. 

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

programul educaţional la nevoile de schimbare ale partenerilor educaţionali. Grădiniţa este şi ea un 

element esenţial al oricărei comunităţi prin resursele umane pe care le are, dar şi prin spaţiile de 

învăţare disponibile. 

Interferenţa, reclama, publicitatea, utilizarea tehnologiilor de creare a evenimentelor pentru 

formarea unei imagini unitare şi multidimensionale, prin transmiterea unor mesaje. Managerul unei 

organizaţii preşcolare poate promova în mediul intern şi extern al unităţii 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 grădiniţei noastre au fost:  difuzarea 

informaţiilor cu privire la oferta educaţională, programele şi proiectele educaţionale,  baza 

materială, resursele umane, rezultatele şcolare, dezvoltarea de parteneriate eficiente la nivel local, 

judeţean, regional şi naţional  în scopul promovării imaginii instituţiei noastre şi a corelării ofertei 

educaţionale cu cerinţele comunităţii; promovarea imaginii grădiniței prin diverse surse  

informaţionale (presă locală, scrisă, internet). 

În zilele noaste, unitatea de învătământ trebuieie să fie pregătită să facă faţă unor cerinţe tot 

mai complexe din partea societăţii contemporane şi să-şi revendice locul său în viaţa copiilor pe 

care îi educă, dar şi în centrul comunităţii. Cerinţele beneficiarilor fac din unitatea de învţământ un 

cadru viu, un mediu în continua schimbare. Internetul, privit cu reticenţă iniţial, a devenit acum un 

mediu de promovare nelimitat, prin care o grădiniţă îşi poate construi o imagine. 

Deschiderea spre nou se realizează datorită cadrelor didactice pregătite, care intervin în 

favoarea acestei dezvoltări continue a grădiniţei. Analizând ceea ce se cere de la unitatea de 

învăţământ, putem stabili şi cum anume o putem promova. Beneficiarii, atât direcţi, cât şi  

indirecţi(preşcolarii, părinţii,membri ai comunităţii) sunt cei ce intră în contact cu mediul     

preşcolar, comunitatea fiind astfel influenţată de unităţile de învăţămînt. 

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 educaţionale 

pozitive ale preşcolarilor, părinţii fiind, în principiu, primii interesaţi de acest aspect. 
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Crearea acestei imagini se realizează prin fiecare cadru didactic din instituţie, schimbarea 

venind prin fiecare dintre noi. Motivarea preşcolarilor printr-o educaţie individualizată, adaptată la 

particularităţile fiecăruia, folosirea mijloacelor tehnologice în strategii de predare atractive vor crea 

o imagine pozitivă asupra grădiniţei.

Promovarea imaginii instituţiei se realizează şi prin elaborarea unor proiecte la nivel local 

care să vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplelor de bună practică în managementul 

instituţional. Activităţile educative desfăşurate online sprijină promovarea imaginii unităţii 

preşcolare. Acest gen de activitaţi,  cu o deosebită influenţă formativă, au la bază toate formele de 

acţiuni: ateliere de creaţie, concursuri şi parteneriate cu alte instituţii. 

Activitățile extracurriculare dau o alternativă sănătoasă, practică şi creativă de a ocupa timpul 

liber al preşcolarilor, instituţia de învăţământ ce promovează astfel de activităţi beneficiind de 

imaginea pozitivă binemeritată, atât la nivel local, cât şi judeţean sau naţional. Activitatea 

extracurriculară, desfăşurată online e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice 

cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine deschisă şi 

inovativă, atât în  modul de organizare şi transmitere a materialelor şi instucţiunilor al activităţii, cât 

şi în relaţiile cu preşcolarii şi părinţii, asigurând o atmosferă relaxantă care să permită stimularea 

creativă a preşcolarilor. 

Promovarea imaginii pozitive a institţtiei se realizează prin publicarea tuturor reuşitelor, 

internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele şi produsele activităţilor. Cu 

ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme  putem promova activităţile şi implicit grădiniţa 

în cadrul căreia acestea se desfăşoară. 

În concluzie,  imaginea grădiniţei poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce aşteaptă şi 

au nevoie:educaţie de calitate, accesul la ofertele educaţionale, individualizarea învăţării, 

combaterea discriminării, promovarea unui comportament moral pozitiv şi participarea laactivităţi 

extraşcolare. 

Grădiniţa noastră, în ochiicomunităţii, este rezultatul unei munci constante. Educaţia de 

calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare contribuind individual asupra 

imaginii de ansamblu a instituţiei preşcolare. Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, 

deoarece această imagine pozitivă se creează greu şi se poate pierde rapid. 
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GRADINITA ON LINE ASINCRON 

- EXEMPLE DE ACTIVITATI –

PROF. URZICEANU ANDRA 

GRADINITA CU P. P. “PETRACHE POENARU”, CRAIOVA 

DS- OBSERVARI, JOCURI SENZORIALE 
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DS-EXERCITII CU MATERIAL INDIVIDUAL 

DLC-LECTURI DUPA IMAGINI, MEMORIZARI, JOCURI DIDACTICE, GRAFISME,

POVESTI 
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DEC – PICTURA, DESEN, MODELAJ 
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DOS – ACTIVITATI PRACTICE 

DOS- ELEMENTE DE ACTIVITATE CASNICA 
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DPM – EXERCITII FIZICE 
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Importanța activitaților educative realizate în 

online pentru promovarea școlii 

Prof. înv. primar Uța Andreea Denisa 

Școala Gimnazială „ Nicolae Iorga”, Baia Mare, Maramureș 

Cel mai puternic factor pentru schimbarea socială și pentru dezvoltarea fundamentală este 

educația. În zilele noastre responsabilii factorului educațional s-au adaptat schimbărilor societății 

pentru a fi  prezenți în viața elevilor săi. Cândva internetul și tehnologia erau privite cu reticență, 

astăzi au devenit o provocare la care unitățile de învățământ și cadrele didactice au răspuns 

afirmativ, continuând astfel procesul educativ spre construirea unei imagini calitative a școlii. 

Instituțiile educaționale sunt în corelație cu mediul exterior și sunt nevoite să se adapteze 

corespunzător. Înțelegerea importanței acestui factor este în favoarea dezvoltării continue a școlii. O 

planificare adecvată a activităților poate duce la o transformare rapidă și eficientă.   

Imaginea unității școlare reprezintă o prioritate în colaborarea cu partenerii educaționali: 

școală-elevi-părinți. Aceasta se poate realiza printr-o rânduială ce ține în primul rând de stilul 

managerial al conducerii, iar pe de altă parte de activitatea desfășurată de personalul didactic și 

nedidactic al acesteia. Personajul Paul Temple, creat de scriitorul englez Francis Durbridge, afirma 

faptul că promovarea imaginii brandului reprezintă o funcție a cât de bine surprinde compania 

nevoile clienților. Oamenii au tendința de a se asocia cu branduri puternice pentru creșterea 

profitului. În același mod sunt privite și unitățile de învățământ de către părinții care urmăresc 

„brandul”.  

Imaginea unei instituții este moștenită, iar o imagine bună influențează succesul și percepția 

în rândul „publicului”. Rezultatele educaționale cât mai bune ale elevilor sunt în primul rând un 

factor de care părinții sunt interesați, dar și de fiecare cadru didactic al instituției, schimbarea vine 

prin noi.  Cheia pentru motivarea și dezvoltarea noii generații este colaborarea dintre școală, cadre 

didactice și familie, un parteneriat care să ofere copilului încredere, un mediu în care să poată gândi 

liber, o dezvoltare și învățare adaptată nevoilor și personalității sale. Implicarea elevilor în diferite 

proiecte, activități extrașcolare ajută la promovarea imaginii școlii.  Chiar dacă, televizorul și 

calculatorul nu au o influență tocmai potrivită asupra elevilor, ele au fost, sunt și vor fi folosite în 

procesul instructuv educativ. Internetul a devenit cel mai uzual mod de a continua toate procesele 

printr-o simplă platformă, un gmail sau a unui site. De asemenea legătura cu părinții și promovarea 

activităților realizate în această perioadă dificilă au fost duse la bun sfârșit tot cu ajutorul 

tehnologiei.  

Principalul avantajul al desfășurării activităților online este păstratrea legăturii în permanență 

cu copiii, accesibilitatea materialelor în orice moment și în orice locație, centrarea mult mai mult pe 

elev, precum și formarea unor competențe cerute de viața modernă de la o vârstă fragedă, acestea 

fiinde esențiale pentru orice individ.  

În consecință, activităție educative realizate în mediul online pot contribui la promovarea 

imaginii școlii, deoarece ofereră elevilor educație, acces la oferte educaționale și individualizarea 

învățării. O educație de calitate este rezultatul tuturor cadrelor didactice contribuind individual 

asupra imaginii, de ansamblu, a instituției școlare. Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, 

deoarece aceasta imagine pozitivă se formeaza greu și se poate pierde rapid.    
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Importanța activităților educative realizate în mediul online pentru 

promovarea imaginii școlii 

Profesor învățământ primar Uzum Cristina-Ionela 

Liceul Teoretic „Decebal”, Constanța 

În opinia lui Sorin Cristea (2004) școala este considerată o organizație în cadrul căreia se 

desfășoară activitatea de instruire într-un cadru instituționalizat specializat, unde se evidențiază 

diferite roluri și statuturi determinate social, având ca scop realizarea finalităților microstructurale 

(obiective/competențe generale și specifice) și macrostructurale (idealul educațional, scopurile 

generale) ale procesului de învățământ. 

Promovarea imaginii instituției de învățământ este susținută de personalizarea ofertei 

educaționale care să asigure calitatea actului educativ la nivel instituțional, prin flexibilizarea și 

diversificarea acesteia în funcție de nevoile și interesele beneficiarilor și partenerilor în procesul 

educațional. Întrucât, în zilele noastre, școlile trebuie să fie pregătite pentru a face față unor cerințe 

din ce în ce mai complexe din partea societății contemporane, mai ales în contextul actual, în care 

Internetul a devenit un mediu de promovare nelimitat, cu ajutorul căruia fiecare unitate de 

învățământ își poate construi cu ușurință o imagine pozitivă. De asemena, crearea și promovarea 

imaginii școlii se realizează prin intermediul rezultatelor educaționale pozitive asupra școlii, care 

pot fi accesibile părinților datorită diverselor platforme educaționale, prin elaborarea unor proiecte 

la nivel local care să vizeze experiențele pozitive și exemplele de bune practici în managementul 

instituțional. Un rol important în promovarea imaginii școlii îl au și activitățile extracurriculare, 

deoarece dau o alternativă sănătoasă, practică și creativă pentru ocuparea timpului liber al elevilor, 

iar odată cu promovarea acestor activități instituția de învățământ beneficiază de o imagine pozitivă, 

atât la nivel local, cât și județean sau național. 

Fiecare cadru didactic dintr-o instituție de învățământ trebuie să contribuie la crearea acestei 

imagini, întrucât schimbarea se realizarea pornind de la fiecare. Astfel, motivarea elevilor se 

realizează printr-o educație individualizată, adaptată la nevoile fiecăruia și utilizarea mijloacelor 

tehnologice de predare atractive care vor crea, de asemenea, o imagine pozitivă asupra școlii, mai 

ales în contextul actual în care toate activitățile instructiv-educative s-au realizat în mediul online. 

Prin intermediul internetului, care a devenit cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele și 

produsele activităților elevilor, acestea putând fi publicate pe diferite site-uri sau platforme, părinții 

sunt ținuți la curent cu tot ce se întâmplă în școală, astfel, se realizează atât promovarea activităților, 

cât și a școlii în cadrul căreia se desfășoară aceste activități. 

Adaptarea sistemului educațional la evoluția tehnologică reprezintă un proces complex, care 

contribuie la perfecționarea resurselor umane implicate în procesul instructiv-educativ, fiind un 

element esențial al dezvoltării și modernizării societății contemporane. Utilizarea noilor tehnologii 

facilitează adaptarea la nevoile și la stilul de viață al elevilor, școala devenind mai atractivă și 

eficientă în a dezvolta competențe. Pentru a se realiza transformarea digitală a educației este necesar 

un progres în ceea ce privește conectivitatea și utilizarea pe scară largă a dispozitivelor și a 

aplicațiilor digitale, care sunt tot mai diverse și atractive pentru copii. 
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Procesul de predare-învățare-evaluare online ar trebui să fie unul cât mai simplu și previzibil, 

cu implicarea directă a părinților, deoarece și aceștia trec printr-un proces de adaptare, pentru a 

putea să-i susțină pe copii în învățare. În întregul proces foarte importantă este comunicarea cu 

copiii într-o manieră simplă, detaliată și cât mai predictibilă, aceștia având nevoie de competențe 

digitale adecvate.  

De aceea, este nevoie de un grad sporit de încredere și colaborare între elevi, cadre didactice 

și părinți, pentru a crea în jurul elevilor o comunitate care poate susține sau compensa perioadele de 

criză în care interacțiunea față în față este limitată. Părinții trebuie încurajați să se implice în 

procesul educațional, întrucât elevii de vârste mici au nevoie de sprijin pentru învățare. Pentru a se 

realiza acest lucru este foarte importantă dezvoltarea unui parteneriat autentic între școală și familie 

în vederea asigurării unui mediu adecvat și coerent pentru copii, dar și facilitarea suportului necesar 

pentru ca aceștia să poată descoperi lumea online prin prisma avantajelor și să cunoască din timp 

eventualele pericole pe care le pot întâlni. 

Prin urmare, activitățile educative realizate în mediul online cu ajutorul diverselor mijloace 

tehnologice care să asigure o educație de calitate, pot contribui la formarea unei imagini pozitive 

asupra unei instituții de învățământ, dar și la promovarea acesteia prin intermediul Internetului, ceea 

ce dovedește efortul colectiv al cadrelor didactice care contribuie la conturarea imaginii de 

ansamblu a instituției școlare. 

Bibliografie: 

➢ Cristea, S. (2004), „Managementul organizației școlare”, București: Editura Didactică și

Pedagogică; 

➢ Roșculeț, G. (2020), „Implicare și responsabilitate instituțională pentru siguranța online a

copiilor” (Cursul de formare „Profesor real într-o școală virtuală”) Ora de Net, Salvați copiii; 

➢ Stoica, T. C. (2020), „Predarea online” (Cursul de formare „Profesor real într-o școală

virtuală”) Ora de Net, Salvați copiii; 

➢ https://edict.ro/promovarea-imaginii-școlii/;

➢ https://www.smart.edu.ro
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Școala online – o lume uimitoare! 

Proș. Cons. Șc. Văduva Adela, 

C.J.R.A.E. Bacău

Unii spun că înțelepciunea vine odată cu vârsta, în timp ce alții insistă că vine din învățare. În 

zilele noastre, datorită internetului, învățarea este deschisă tuturor. Prin urmare, elevii noștri, în 

contextul pandemic actual, pot profita de susținerea cursurilor online. Până în prezent, e-learning-ul 

a fost eficient doar pentru oamenii care i-au înțeles valoarea și care au avut acces la dispozitive 

corespunzătoare. În ciuda acestora, învățarea online are multe alte avantaje. Educația poate avea 

mai multe scopuri, iar cursurile online ajută la îndeplinirea acesteia. Unii spun chiar că e-learning-ul 

poate revoluționa educația, deoarece oferă noi oportunități pentru învățarea tradițională.  

Participarea la cursuri online are o mulțime de avantaje și mai jos sunt descrise unele dintre 

cele mai importante: 

1. elevii noștri au acces la platforma online indiferent de locația în care se află

Învățarea online ajută la eliminarea granițelor și barierelor, atât sociale, cât și fizice. Cursurile

online reprezintă o soluție excelentă la provocările cu care se confruntă o parte din elevii noștri, 

deoarece li se oferă educație de înaltă calitate pe dispozitive adecvate, performante conectate la 

internet (dispozitivele au fost asigurate de școală cu sprijinului primăriei). 

2. aceștia pot învăța la toate materiile și au acces la materiale suplimentare pe care le pot

accesa în funcție de interesele lor 

Cursurile online permit studierea tuturor obiectelor și ajută la trezirea și dezvoltarea 

curiozității. Elevii noștri au descoperit mai multe resurse educaționale și cursuri gratuite și au 

descoperit plăcerea de a căuta și de a învăța în mod independent. 

3. programele noastre sunt confortabile și flexibile;

Li se întâmplă elevilor să se găsească într-un mediu de învățare extrem de competitiv. Unora

le place acest lucru, deoarece îi motivează să lucreze din greu, dar alții se simt copleșiți. Chiar dacă 

eșecul este esențial pentru succes, există persoane care nu îl pot suporta. Mediul online vine în 

sprijinul acestora deoarece este mai ușor să accepți eșecul în mediul securizat de acasă și acest lucru 

îi face să se simtă confortabil. Și fiindcă tot am vorbit de confort orele online îi ajută pe elevi să 

evite statul într-o clasă cu bănci mai puțin comode decât scaunul ergonomic sau canapeaua de 

acasă.  

De asemenea, acasă aceștia au posibilitatea de a se mișca mai mult și de a se muta dintr-un 

spațiu în altul atunci când simt nevoia. 

4. permit împărtășirea informațiilor cu colegii, dar și cu profesorii.

Este obișnuit ca atunci când învățăm ceva nou să simțim nevoia să îl împărtășim cu alții.

Acesta este un alt scop al educației, împărtășirea cunoștințelor. De aceea noi îi încurajăm pe

elevii noștri să posteze și să distribuie toate informațiile pe care le consideră interesante și de folos 

pe platforma școlii. 
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Prof. Înv. Preșc. Văduva Ana Georgiana   

Grădinița cu P. N. Licurici, 

Structură a Școlii Gimnaziale Negreni, Com. Licurici 

Învățământul este, fără doar și poate, 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 și fără caracterizări negative ale sistemului. 

Pe măsură ce tehnologia se schimbă, și educația se transformă – putem observa acest lucru în 

școlile din străinătate, dar și în școlile și liceele de la noi, unde profesorii sunt din ce în ce mai 

deschiși la gadgeturi, iar elevii sunt maeștri în folosirea lor. În rândurile de mai jos, am încercat să 

observăm și să ne imaginăm care este viitorul educației și care sunt avantajele – atât pentru 

profesori, cât și pentru elevi. 

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” 

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, 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).

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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Cartea de vizită online a unei școli - promovarea imaginii școlii 

Văduva Ioana Alexandra    

Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” 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. “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”. 

În zilele noastre, când pandemia a venit peste noi fără să ne anunțe, cadrele didactice au 

încercat să se remotiveze, să găsească noi soluții, să se reasambleze. Școala mutată în mediul online 

a fost o soluție pentru ca procesul instructiv – educativ să meargă mai departe, lucrurile să nu se 

oprească în loc, așa cum s-a întâmplat cu multe dintre celelalte domenii sociale. 

Consider că 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. 

Sunt de părere 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 metode moderne.  

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.  

De asemenea, în online se pot desfășura o multitudine de activități pentru a se promova 

școala. Doar un exemplu ce îmi vine acum în minte este proiectarea unui joc digital în care, prin 

rezolvarea sarcinilor, sunt descoperite pas cu pas cotloane ale școlii promovate. 

Toate activitățile desfășurate în școală (cursuri opționale, activități extra-curriculare, proiecte 

educative) pot fi prezentate într-un mod atractiv în online. Cred că este mai ușor atât pentru viitorii 

elevi, cât și pentru părinții lor să facă cunoștință cu școala în care își vor desfășura activitatea. Cred 

ca e mai ușor pentru ei să descopere online școala și activitățile desfășurate în ea decât să meargă 

fizic la fiecare școală în parte pe care își doresc să o „cunoască”. 

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. 

Bibliografie: 

https://ccdtulcea.ro/wp/wp-content/uploads/revista/15/12-Vlaicu-Daniela_Importanta-

promovarii-imaginii.pdf 
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Predarea online 

(articol de specialitate) 

Văduva Luiza Adela,    

Școala Gimnazială Padeș, jud Gorj 

Datorită pandemiei unitățile de învățământ au fost nevoite să își transfere activitatea exclusiv 

online. Trecerea de la lecțiile predate în școli la cele bazate exclusiv pe videoconferințe a adus cu 

sine multe provocări atât pentru profesori, deoarece aceștia au trebuit să facă un efort și mai mare 

pentru a capta atenția elevilor, cât și pentru elevi deoarece atenția lor a fost mult mai mică fiind 

acasă. Un lucru e cert: pentru ca educația online să funcționeze și să fie eficientă e nevoie de noi 

metode de a preda. 

Metodele de predare aplicate în clasă au un rol 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. 

Atunci când informațiile pe care le primești într-un mod sau altul nu devin cunoștință, nu poți 

spune că e vorba de învățare. Oare e posibil ca învățatul să fie eficient chiar și prin intermediul 

educației online?     

Mai este puțin timp până școala va începe din nou, iar întrebarea pe care probabil fiecare 

profesor și-o pune acum este următoarea: Cum să fac ca lecțiile online să fie mai atractive și să 

stârnească interesul elevilor cărora le predau pentru ca aceștia să rețină informațiile prezentate?     

Deoarece timpul este crucial în predarea online e nevoie ca lecțiile să fie structurate într-un 

mod diferit față de cele din clasă. Acestea trebuie să fie mai scurte, însemnând maxim 20 de minute 

în care să prezinți informațiile noi legate de subiectul predat, iar timpul rămas ar trebui dedicat 

activităților care să-i ajute pe elevi să asimileze mai ușor informațiile prezentate anterior. Cu cât vei 

adăuga mai multe activități pe parcursul fiecărei lecții predate, cu cât timpul va zbura mai repede 

pentru elevii tăi. 

Exemple de metode de predare online: 

• Realizează prezentări PowerPoint pentru a prezenta informațiile importante legate de lecția

predată. 

• Slide-urile trebuie să conțină doar informațiile importante pe care le vei dezvolta mai apoi în

cadrul lecției. 

• Alege o temă de culori pentru fiecare prezentare și nu folosi prea multe culori deoarece

acestea obosesc ochiul. Alege culori care se pot citi – culori deschise pentru background închis și 

viceversa. 

• Adaugă imagini în prezentări și videoclipuri scurte. Deoarece e ușor ca atenția unui elev să

se piardă destul de repede, ar trebui să împarți materialele video pe care le prezinți pe secțiuni mai 

scurte. Videoclipurile lungi cu foarte multe informații nu stârnesc curiozitatea unui elev, acesta 

devenind plictisit destul de repede. Un studiu realizat de cei de la MIT afirmă faptul că 

videoclipurile care nu sunt mai lungi de 6 minute au cel mai mare succes atunci când sunt 

prezentate cuiva. 

• Include în lecțiile predate chestionare scurte fără a da o notă pentru acestea.

Pe lângă a prezenta elevilor lecțiile pline de informații, trebuie să îi ajuți și să asimileze

informațiile prezentate. Una dintre metodele pe care poți să le folosești pentru a face acest lucru este 
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realizarea de chestionare scurte. Poți să faci acest lucru cât de des dorești, dar fără a oferi o notă 

pentru răspunsurile elevilor. Deoarece elevii știu că nu vor primi o notă pe aceste chestionare, 

aceștia nu vor fi intimidați și vor putea să le perceapă ca pe un instrument educațional. 

S-a dovedit faptul că acestea cresc performanța și pe lângă acest lucru au și alte beneficii:

• Reținerea informațiile mai ușor

• Identifică golurile de cunoștințe

• Încurajează învățarea

• Permite elevilor să aibă o verificare imediată a răspunsurilor corecte sau greșite

Mai multe studii afirmă faptul că elevii care răspund în mod frecvent la chestionare rețin mai

ușor informațiile prezentate și au un grad de satisfacere mai ridicat legat de curs. 

Nu în ultimul rând, 

• Lipsa colegilor și a interacțiunii fizice cu aceștia poate fi un factor enorm de dezinteres

pentru elevi. Unii dintre aceștia se gândesc că și dacă lipsesc de la o anumită lecție nimeni nu le va 

simți lipsa sau va observa că lipsesc. Cea mai bună metodă pentru a rezolva această problemă este 

ca profesorii să îi facă pe elevi să se simtă apreciați. Pentru a face acest lucru aș avea câteva sugestii 

pentru tine care te-ar putea ajuta: 

• Poate părea banal, dar trebuie să înveți numele fiecărui elev și să îl folosești cât mai des în

timpul lecțiilor. Îi va face să se simtă importanți. 

• Află care sunt interesele elevilor tăi și încearcă să le incluzi în unele lecții unde este posibil.

• Oferă feedback în mod regulat elevilor tăi.

• Încearcă ca prin ceea ce spui sau faci, aceștia să se simtă încurajați și să fie motivați de

pozitivitatea ta. 

Predarea lecțiilor exclusiv online necesită mult timp de acomodare și multă răbdare.   

Dacă predarea online este o experiență complet nouă pentru noi, probabil că ne vom simți din 

nou ca în primele dăți când am început să predam în școală. 

Învățarea există și în online, iar pentru școli, profesori, părinți și elevi înseamnă doar noi 

ferestre către educație. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

Prof. Văduva Natalia   

Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu, 

Mun. Drăgășani, Jud. Vâlcea 

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 decreatie, 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 combaterea violenței din unitatea școlară, reducerea incidențelor 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. 
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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 rez 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: 

“Împreună pentru copii: grădiniţa şi comunitatea”- Proiectul pentru Reforma Educaţiei 

Timpurii  
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Promovarea imaginii școlii prin dezvoltarea 

parteneriatului școală-familie 

Văduva Viorelia,   

Liceul Tehnologic Bâlteni, Jud. Gorj 

Societatea informațională reprezintă  un nou mod de viață,calitativ superior,care implică 

folosirea informației în toate sferele activității umane.   

În acest context parteneriatul școală-familie are un rol important. 

Parteneriatul este o relaţie de egalitate stabilită în baza unor acorduri semnate între persoane 

sau instituții, partenerii având dreptul de a evalua gradul de atingere a obiectivelor şi modul de 

gestionare a resurselor.Parteneriatul presupune strategii de cooperare pe termen lung cu o 

flexibilitate scăzută datorită scopului comun. Comunicarea este permanentă, succesele, riscurile sau 

eşecurile fiind asumate deopotrivă.  

Parteneriatul școală familie are drept scop următoarele: să perfecționeze abilitățile școlare ale 

elevilor; să ajute profesorii în munca lor; să îmbunătățească abilitățile educaționale ale părinților 

elevilor; să dezvolte abilități de lideri ale părinților; să faciliteze legătura dintre familii, personalul 

școlii și al comunității; să ofere servicii și suport familiilor. 

Părinţii şi cadrele didactice pot crea diferite parteneriate, angajându-se în activităţi comune 

de  învăţare,  sprijinindu-se  unii  pe  alţii  în  îndeplinirea rolurilor cerute, participând împreună la 

diverse activităţi de luare a deciziei. 

Rata învățării crește și se menține ridicată în situațiile în care părinții se implică în sprijinirea 

copiilor prin diverse activități acasă. Părinții care participă la programele educaționale inițiate de 

școală vor putea aprecia mai bine abilitățile și aptitudinile copiilor, problemele și posibilitățile de 

rezolvare a acestora în procesul învățării. 

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 unități de decizie și acțiune între cei doi factori. 

De asemenea, activitățile cu părinții duc la rezolvarea situațiilor problemă și a situațiilor de 

risc în dezvoltarea copilului. 

Colaboararea cu familiile elevilor nu este întotdeauna ușoară, unii părinți răspund pozitiv, alții 

nu. De reușita parteneriatului nu răspund numai cordonatorii sau participanții, ci toți partenerii care 

comunică permanent și învață unii de la alții. Rezultatul muncii fiecărei părți este foarte important 

pentru reușita parteneriatului și mai ales dacă toți ne concentrăm asupra scopului propus și 

înțelegem că randamentul și calitatea fiecăruia dintre noi influențează rezultatul final. 

Creșterea graduală a prestigiului unităților de învățământ se poate face prin toate activitățile 

parteneriatului și prin transformarea reală a copiilor în actori principali ai demersului educațional. 
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Pași mici spre o lume sănătoasă! 

Proiect educaţional ecologic 

SEG 2020 

Coordonator: Prof. Vaipan Raluca 

Liceul ,,Stefan D Luchianꞌꞌ Stefanesti, Botosani 

ARGUMENT 

Motivaţia proiectului o constituie problematica actuală a lumii contemporane , poluarea şi 

exploatarea neraţională a mediului înconjurător precum şi necesitatea cultivării sensibilităţii copiilor 

faţă de valorile moral-civice ,a respectului faţă de natură şi mediul înconjurător ce determină 

preocuparea cadrelor didactice în formarea conştiinţei ecologice . 

Natura este a noastră, este ceea ce ne reprezintă, este tot ce ne înconjoară, tot ce ne ajută să 

supraviețuim. Este locul unde ne dezvoltăm, creștem și ne împlinim, este locul de joacă, plimbarea 

între două cursuri, locul unde admirăm un răsărit sau un apus, unde plângem și râdem deopotrivă. 

Încercând să creștem şi vrem ca și natura să se dezvolte o dată cu noi. Ne implicăm în diferite 

acțiuni, ne dorim ca tot ce ne înconjoară să fie mai frumos, mai curat....Dar noi ce facem pentru 

asta? 

Prin acțiunile noastre putem creea dezechilibre în natură. Unele specii de animale și plante 

sunt amenințate cu dispariția, în timp ce altele dispar înainte ca biologii să le poată identifica. Din 

multitudinea de specii de animale, astăzi unele dintre ele mai pot fi admirate doar în muzee. Și nu se 

termină totul aici. Mii de alte specii continuă încă să fie amenințate. 

Poluarea ocupă un loc aparte în rândul factorilor perturbatori ai mediului . Fumul uzinelor, 

gazele de eșapament emanate de autovehicule, utilizarea produșilor chimici în agricultură, 

eliminarea produselor toxice în râuri și lacuri, toate acestea contribuie la distrugerea  insectelor, 

păsărilor, peștilor, a vieții. 

Ocrotirea naturii ar trebui să constituie un deziderat, un scop în sine. Stă în puterea noastă ca 

să aruncăm ambalajele doar în medii special amenajate, să reciclăm ambalajele, să donăm o parte 

din lucrurile de care nu mai avem nevoie, astfel cantitatea de deșeuri fiind drastic redusă. Stă în 

puterea nostră să protejam mediul, să evităm poluatea apei sau a aerului. Totul e să vrem să nu mai 

fim indiferenți cu tot ce ne înconjoară, să nu mai dăm vina pe alții, să fim noi un exemplu. Numai 

așa, generațiile ce vor urma se vor putea bucura de ceea ce noi astăzi avem, dar  nu știm să prețuim. 

În ultimele decenii s-au identificat noi probleme de mediu ,care s-au impus prin caracterul lor 

grav ,presant şi prin dimensiunile lor regionale şi universale. 

Problematica lumii contemporane în domeniu a generat,şi în sfera educaţiei , noi obiective 

care conferă acesteia capacitatea de a contribui cu resursele specifice la construirea viitorului ,la 

construirea unei societăţi mai bune. Educaţia ecologică îşi propune să-l conducă pe copil ,deci pe 

viitorul cetăţean, spre formarea unei atitudini obiective asupra realităţii care să-l incite la 

participare,să devină conştient de viitorul mediului înconjurător ,de faptul că viaţa generaţiilor 

viitoare, calitatea acesteia ,depinde de acţiunile fiecaruia dintre noi . 

Este cunoscut faptul că educaţia ecologică este un proces compex şi de lungă durată .De aceea 

este necesar ca aceasta să înceapă încă de la grădiniţă şi să continuie pe toată perioada de 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 3, MARTIE, 2021

1000



şcolarizare şi chiar şi după aceea. Considerăm că cel mai important lucru este să sprijinim copilul în 

cunoaşterea unor elemente din tainele universului viu şi în înţelegerea faptului că orice fiinţă este 

importantă pentru om, că educaţia ecologică este o condiţie de bază pentru existenţa vieţii pe 

pământ. 

SCOPUL PROIECTULUI 

Formarea unei atitudini ecologice active şi responsabile care să permită manifestarea unei 

conduite adecvate în relaţia cu mediul. 

OBIECTIV TRANSDISCIPLINAR: 

Cultivarea sensibilităţii copiilor faţă de problematica lumii contemporane, faţă de deprinderile 

moral-civice, a respectului faţă de natură şi mediul înconjurător. 

Obiective: 

Familiarizarea cu aspecte ale lumii vii şi a legilor ei, pentru înţelegerea şi aplicarea normelor 

şi regulilor de protecţie a mediului înconjurător; 

Formarea unor atitudini pozitive în relaţionarea cu mediul natural şi social, de toleranţă, de 

responsabilitate, de solidaritate, de protecţie; 

Dezvoltarea capacităţilor de investigare a realităţii înconjurătoare în vederea formării 

conştiinţei ecologice; 

Adaptarea comportamentului la cerinţele protecţiei mediului; 

Formarea unei atitudini dezaprobatoare faţă de cei care încalcă normele specifice de păstrare a 

igienei mediului; 

Redarea în limbaj propriu a informaţiilor ştiinţifice. 

Grupul țintă: elevii clasei a XI-a B 

Locul de desfășurare: online, prin Google Meet 

Durata proiectului : 23-27 noiembrie 2020 

Activități:  

•Dezbaterea temei generale a SEG 2020 și alegerea unei teme pentru activitatea elevilor

clasei a XI-a B; 

•Distribuirea temelor elevilor pentru prezentarea online;

•Desfășurarea activității, prin intermediul Google Meet

 REZULTATE AŞTEPTATE: 

• aptitudini de îngrijire, de curăţenie şi evitarea risipei

• familiarizarea copiilor cu tipuri de poluare

• cunoaşterea diverselor fenomene, investigarea lor

• păstrarea sănătăţii prin evitarea poluării

• îngrijirea animalelor şi a plantelor

Modalități de diseminare:

• expunere în cadrul Comisiei metodice;

• la alte unități de învățământ în cadrul Cercurilor pedagogice;
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,,Promovarea imaginii școlii- Școala online” 

Prof. înv. preșcolar, Văleanu Valentina 

Școala Gimnazială Nr. 2, Borcea-Călărași, G. P. N. Nr. 2 

,,Școala online” –  aceasta este  expresia de pe buzele tuturor: profesori, elevi, copii, părinți. 

Noile generații de copii digitali au spus „pas“ vechilor tipare de învățare și au adoptat cel mai 

nou trend în materie de educație: învățarea online. 

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 educatorul și părinții să-i ghideze 

cu multă atenție, diplomație și pricepere. 

Adaptarea tinerilor la societatea modernă nu se poate face folosind vechile metode. În ultimii 

ani, educația românească a permis pătrunderea unor instrumente noi și eficiente de învățare, precum 

manualele digitale, platformele educaționale, îndeosebi metode alternative de învățare. 

Suntem din ce în ce mai uimiți de inovațiile tehnologice sau de gadget-urile tot mai sofisticate 

care pătrund în viețile noastre, însă la capitolul educație, tendința este de a continua vechiul 

tipar.Dar, există o deschidere față de noi metode de învățare, adaptate profilului noilor generații 

digitale de copii.Așadar,învățarea online este preferată de tot mai mulți copii, datorită faptului că 

este plăcută, le dezvoltă autonomia, are o prezentare interactivă, realizându-se prin intermediul unor 

jocuri foarte distractive. 

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, având acces la produse de învățare 

revoluționare, în acord perfect cu evoluția societății și cu nevoile lor intelectuale și emoționale.  

Produsele de învățare online oferă copiilor descoperirea unor resurse educaționale atât de 

atractive, încât înțeleg diverse noțiuni, în timp ce se distrează.  

Învățarerea online este atractivă pentru copii, deoarece ei se bucură atunci când 

navighează în mediul online și astfel, sunt mai receptivi la informații venite din zona digitală, iar 

timpul petrecut pe computer este perceput ca o experiență pozitivă, 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. 

Învățarea online oferă părinților posibilitatea monitorizării activității copilului, asigurându-i 

că timpul petrecut pe o platformă educațională este de calitate. 

Învățarea online cu toate avantajele pe care ni le oferă, nu poate substitui învățarea clasică, în 

sala de grupă, îndeosebi la vârsta preșcolarității, deoarece grădinița este un mediu care încurajează 

interacțiunile între copii. Din contactul cu alți copii, prichindelul are ocazia de a învăța aptitudini 

noi, utile pentru dezvoltarea lui de mai târziu. În momentul în care intră într-o astfel de instituție, 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 3, MARTIE, 2021

1002

http://www.scoalaintuitext.ro/blog/tag/teme/
http://www.scoalaintuitext.ro/


copilul pătrunde într-o colectivitate, din care va învăța o mulțime de aptitudini valoroase pentru 

dezvoltarea lui socială.În cazul multor copii, grădinița este cea care marchează momentul apariției 

prieteniilor. Copilul are ocazia să își facă primii prieteni, să coopereze și să colaboreze în echipe, să 

împartă lucruri și jucării cu alți copii, adică să dobândească abilități esențiale de 

socializare.  Grădinița este un mediu valoros în dezvoltarea și educația copilului. Este indicat ca 

fiecare părinte să profite de oportunitățile pe care acest mediu le oferă copilului pentru a învăța o 

mulțime de lucruri noi.  

Primii ani din viața copilului sunt despre atașament, afecțiune, dragoste necondiționată, 

siguranță și explorare. Este perioada în care copilul își dezvoltă capacitatea de a gândi, de a vorbi și 

de a raționa, iar totodată este perioada propice în care își fixează baze solide ale sistemului de 

valori, de luare a deciziilor și de relaționare. Atunci când intri pentru prima dată într-o grădiniță 

trebuie să simți acel haos organizat al lucrurilor muncite, al desenelor create, al acuarelelor și 

creioanelor jucăușe, al plastilinei și al hârtiei neascultătoare. Un loc prea ordonat este, prin urmare, 

un loc lipsit de creativitate, trudă și joc, iar jocul reprezintă forma cea mai pură a învățării și 

cercetării, mai ales la vârste atât de fragede.Aici, copilul are ocazia să învețe cele mai multe lucruri 

din experiență, care este cele mai eficient instrument de învățare și înțelegere la vârste mici. 

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 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”.  

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. 

Managerul instituției de învățământ poate promova în mediul intern şi extern al unității o 

imagine pozitivă a acesteia, printr-o planificare riguroasă, folosind metodele şi tehnicile potrivite: 

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 grădiniței prin diverse surse informaţionale (presă locală scrisă, internet).  

Alături de manager și cadrele didactice contribuie permanent la promovarea unității școlare 

prin amenajarea unui spațiu educațional atractiv, plăcut, primitor, prin activitățile desfășurate zilnic 

concepute și pregătite într-o manieră captivantă, materialele calitative, atrăgătoare folosite, ce 

implică copiii și îi transformă în parteneri direcți, mulțumiți de tot ce li se oferă. 

Cadrele didactice trebuie să fie tot timpul disponibile la schimbare, la deschidere spre nou, la 

acceptarea noilor generații de copii, să caute noi modalități de promovare a instituției precum: 

transmiterea în spaţiul virtual a informaţiilor şi fotografiilor privind baza materială şi programele de 

dezvoltare, oferta educaţională, activităţi derulate, rezultatele preșcolarilor, proiecte educaționale 
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derulate;realizarea unui pliant al grădiniţei şi o prezentare Power-Point a acesteia, postat pe pagina 

web a unitații.  

Succesul promovării unității școlare depinde de continuarea popularizării acesteia în 

comunitatea locală, utilizând mijloace şi metode variate şi atractive, iar veridicitatea ofertei 

concretizate în asigurarea unor spaţii educaţionale confortabile, sigure, adaptate nevoilor 

preşcolarilor/elevilor, atât fizice cât şi psihologige. 

Bibliografie: 

•MEN, ,,Curriculum pentru educația timpurie”, 2019

• Școala Intuitext.ro

• ,,Împreună pentru copii: grădiniţa şi comunitatea”- Proiectul pentru Reforma Educaţiei

Timpurii (P.R.E.T.) 
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Promovarea imaginii şcolii prin activităţi extracurriculare 

Prof. Valentina Matei,   

Şcoala Gimnazială Dacia Oradea, jud. Bihor 

Azi, 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. 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 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. 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, judetean, national si 

international. 

Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. Activitățile de acest 

gen,  cu o deosebită influență formativă, au la bază toate formele de 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, national 

sau international. 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 anul şcolar 2020-2021, în Şcoala Gimnazială Dacia din Oradea se desfăsoară activităţi 

extracurriculare on-line, în cadrul proiectului educativ ORADEAstrofizica on-line. Elevii descoperă 

frumuseţea spaţiului cosmic prin observaţii astronomice, sesiuni teoretice şi practice. Astfel, în data 

de 26 septembrie 2020 elevii au observat on-line Luna, utilizînd Stellarium şi Zoom,  au studiat 

cratere, mări lunare şi munţi pe suprafaţa satelitului natural al Pămîntului, în cadrul activităţii 

,,International Observe the Moon Night”. În 14 decembrie au învăţat cum se produce o eclipsă 

totală de Soare. Chiar dacă din ţara noastră eclipsa nu a fost vizibilă, platforma Mozabook şi Zoom 

a facut posibilă simularea mişcărilor Soarelui, Pămîntului si Lunii. Rezultatele observaţiei au fost 
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raportate Uniunii Internaţionale pentru Astronomie, care a încurajat şi susţinut organizarea 

evenimentului. 

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.  

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 3, MARTIE, 2021

1006



Școala online alături de școala tradițională 

Prof. înv. primar Vali-Florentina Filatov   

Școala Gimnazială ”Alexandru Ciucurencu” Tulcea 

Școala online ne-a eliberat de monotonia aceluiași program zilnic decis de oameni care nu țin 

cont de ritmul de lucru diferit al fiecăruia dintre noi. Suntem diferiți, deci gândim, acționăm și ne 

manifestăm cu totul diferit, în funcție de particularitățile morfo-funcționale și psihologice ale 

fiecăruia dintre noi. Este cunoscut faptul că 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. Unii au ritm lent de lucru, alții au nevoie de pauze foarte dese. Nu contest necesitatea unui 

program fix de lucru, deoarece în lipsa acestuia, societatea nu ar mai putea funcționa normal. Însă, 

nu pot nici să neg că libertatea de a ne organiza singuri programul de lucru sau de studiu, ne 

determină să rezolvăm sarcinile mai eficient și cu mai mult drag. 

În ceea ce privește spațiul de învățare, în multe săli de clasă din școlile noastre sunt peste 30 

de elevi. Prin urmare, este foarte dificil ca toți elevii să aibă șansa să participe activ la fiecare oră.  

Mai mult, se creează o atmosferă destul de agitată, care de multe ori disturbă procesul 

instructiv-educativ.  Astfel, școala online aduce cu sine un avantaj din acest punct de vedere și 

anume îți poți scrie și învăța lecțiile urcate de profesori pe diverse platforme în liniștea și confortul 

casei tale. De asemenea, putem afirma și faptul că școala online te scapă de anumite probleme și 

iritări cotidiene cum ar fi: stresul alegerii ținutei pentru a doua zi, dificultăți în ceea ce privește 

accesul la mese fixe și sănătoase, fără gustări luate în fugă, și, nu în ultimul rând, drumul spre 

școală, care de cele mai multe ori se dovedește a fi un calvar  datorită traficului aglomerat și haotic. 

Școala online ne-a dat posibilitatea să explorăm noi moduri de predare și învățare. 

Metodologia clasică (predare – învățare – verificare) poate fi înlocuită oricând cu metode și 

mijloace mai eficiente și în special mai atractive pentru elevi de toate vârstele. În acest răstimp, 

aceștia au avut acces la videoclipuri și tutoriale cu lecții predate diferit în așa fel încât să acopere 

multitudinea de stiluri de învățare potrivite fiecăruia. Mai mult, unii elevi au ajuns la concluzia că 

pot învăța urmârind tutoriale și conspectând individual lecția mult mai rapid decât se întâmpla în 

cele 50 de minute de școală, în sala de clasă. 

Cadrele didactice s-au străduit să fac față acestei perioade folosind diverse metode, aplicații 

și platforme online, pe care le-au descoperit frecventând zeci de ore de cursuri de formare și 

dezvoltare profesională online, de cele mai multe ori epuizante. Pentru a-i ține pe elevi aproape de 

ceea ce însemna în urmă cu doar un an școala tradițională, au căutat, zi de zi, cele mai potrivite și 

eficiente, dar mai ales atractive,  metode de lucru și forme de organizare a activităților educative. 

Și aceste eforturi și căutări i-au ajutat și să se perfecționeze, să se dezvolte și să se redescopere. 

Și pentru părinți, a fost o perioadă complicată, combinând supravegherea și poate chiar 

implicarea în școala online a copiilor cu munca de acasă și cu treburile administrative. Au avut 

nevoie de sprijin și întreaga familie s-a implicat pentru a reuși să îndeplinească cu bine toate 

îndatoririle care s-au aglomerat și i-au copleșit uneori. A fost -și este încă - o perioadă solicitantă, 

încărcată, în care aceștia simt că descoperă multe lucruri noi, nu doar despre școală și eforturile 

cadrelor didactice ori despre munca ce li s-a schimbat, ci și despre propria persoană, despre copiii și 

despre familia fiecăruia, ca identități aparte. 
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Cu toții (cadre didactice, elevi și părinți) suntem de acord cu un singur lucru, faptul că ne 

lipsește socializarea, și am înțeles că mediul școlar, cu tot ceea ce presupune acesta: actul de 

predare-învățare-evaluare (care, din punctul meu de vedere, nu-și poate avea locul și rolul decât 

într-o sală de clasă, cu cadre didactice și elevi față-n față), discipline diverse, cadre didactice 

motivate și implicate diferit, tipologii diverse de elevi, pauze gălăgioase și vesele, săli de clasă 

pline, dar frumos decorate, teme, dar și activități extrașcolare organizate cu clasa de elevi, este unic 

și nicio altă variantă nu poate genera atâtea trăiri frumoase și nu poate substitui școala clasică. De 

asemenea, consider că școala online trebuie să completeze școala tradițională și nu s-o înlocuiască 

și că normalitatea este reprezentată de școala față-n față.  

Școala este cea care deschide ochii copilului către universul cunoașterii, lumii în care trăiește, 

înconjurat de ceilalți oameni, empatizând cu aceștia. Ea are și rolul de a-i dezvolta aptitudinile și a-i 

crea pârghii motivaționale în activitățile sale din societate, raportat la cei din jurul său. Totodată îl 

educă pe tânăr formându-i buna conduită în relațiile cu lumea înconjurătoare: mediu, alte grupuri de 

oameni, responsabilități, obligații și drepturi în societate. Cum s-ar putea împlini aceste roluri 

importante când toți suntem țintuiți în spatele unor ecrane reci și extenuante, lipsiți de căldura și 

emoțiile colegilor, prietenilor, a cadrelor didactice? 

A fost o lecție. Ne întoarcem la școală încrezători că din această experiență am ieșit mai 

empatici, mai toleranți și convinși că dincolo de achizițiile ce țin de programa școlară, de succesul 

la locul de muncă, de câștigurile materiale și bănești, cele ce ne definesc pe noi ca persoane sunt 

emoțiile și relațiile noastre cu ceilalți, fără de care nu ne găsim rostul, nu putem avea o viață 

sănătoasă. 
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Importanța activităților educative 

realizate în online pentru promovarea imaginii școlii 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 PIATRA-NEAMŢ 

Prof. ȋnv. primar VÂNĂU RAMONA ELENA 

Învăţământul modern se bazează pe învațarea pe calculator. Abilitățile copiilor de a utiliza 

mijloacele/resursele electronice ne obligă pe noi, cadrele didactice, să ne adaptăm permanent 

demersul educativ și să ne modernizăm strategiile de lucru.  Numai că situatia pandemică actuală 

ne-a obligat sa trecem rapid la predarea indirectă prin utilizarea resurselor electronice. Totul ar fi 

frumos și interesant daca posibilitățile materiale i-ar ajuta pe elevi să apeleze la aceste mijloace și să 

poată continua procesul instructiv-educativ de acasă. 

ACTIVITĂȚI FACILITATE DE UTILIZAREA TEHNOLOGIEI: 

 proiectarea în echipă (pe grupe de vârstă)a activităților care se pot derula cu copiii,

prin mijloace de comunicare virtuală (electronic, utilizând aplicația WhatsApp sau

messenger sau prin întâlniri video) cu implicarea părinților. 

 stabilirea modalității de transmitere a sugestiilor de activități către copii, in mod

fizic, dacă nu există posibilitatea interacțiunii cu copii în situațiile mai sus prezentate;

 planificarea și desfășurarea întâlnirilor săptămânale de consiliere cu părinții care

deruleză activități cu copiii la domiciliu;

 postarea pe site-ul școlii sau pe site-uri profesionale a unor propuneri de activități și

experiențe specifice nivelului preșcolar , precum și organizarea de schimburi de experiențe

cu prezentarea de bune practici între colegele din aceeași unitate sau unități diferite. 

 discutarea și selectarea celor mai potrivite mijloace de comunicare , a unor sarcini

/activități dedicate părinților și copiilor , amaterialelor postate de educatoare , a resurselor

utilizate în comisia  de curriculum 

 identificarea altor resurse de învățare, altele decât cele tradiționale ;

 conceperea  unor instrumente pentru evaluarea practicilor didactice din mediul online.

Nu este totul diferit în învățarea online. Unele aspecte ale bunei predări cu siguranță trebuie să 

rămână la fel.  

 Comunicare clară și consistentă;

 Crearea unor ritualuri și rutine explicite și constante;

 Utilizarea strategiilor de instruire bazate pe cercetare;

 Determinarea necesității de a utiliza unelte digitale sau non-digitale pentru o

însărcinare;

 Concentrarea pe învățare autentică, unde sunt create produse autentice iar elevii au o

voce și pot alege însărcinările.

 Învățarea există și în online, iar pentru școli, profesori, părinți și elevi înseamnă doar noi

ferestre către educație.

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”. Şcoala este un element esenţial al 
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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 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. Un alt punct forte al unităţii şcolare, care contribuie la 

dezvoltarea abilităţilor elevilor, este baza materială. Putem afirma că, într-o lume deschisă, baza 

didactică modernă asigură informaţii de ultimă oră pentru toate disciplinele prevăzute în planul de 

învăţământ. 

Din analiza documentelor scrise ale unității școlare (Planul de Dezvoltare Instituțional (PDI), 

Documente ale Comisiei de mediatizare a Ofertei, Analiza produselor, Site-ul Colegiului, Grupul 

diriginților/ profesorilor, Pliantul ofertei școlare, Proiecte de parteneriat, Ziua porților deschise), 

printr-o analiză SWOT pertinentă, am constatat că există un eșantion de cadre didactice 

specializate, interesate permanent de perfecționare, profesori ce au disponibilitate și cunoștințe în 

realizarea diferitelor materiale de promovare. Intr-o unitate scolara elevii și părinții sunt interesați 

de activitatea școlară și de activitățile extracurriculare ce se desfășoară. În documentele manageriale 

se află dovezi ale parteneriatelor cu ONG – uri, ale colaborării cu Primăria și cu Consiliul local, cu 

Poliția, cu Jandarmeria etc. 

Scopul acestui material constă în abordarea conceptului de promovare a imaginii 

organizaționale în vederea realizării și optimizării a unei imagini favorabile a școlii în comunitatea 

locală. Constatăm astfel 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 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. 
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Promovarea imaginii școlii - Școala online 

Prof. înv. primar Vancea Florina Teodora 

Loc. Săliștea de Sus, Jud. Maramureș 

Pentru mulți oameni anii de școala reprezintă cea mai bună perioadă din viața lor. În esență, 

școala are rolul de a transfera cunoaștere și de a pregăti tinerii pentru a deveni membri responsabili 

ai societății. Deși au cele mai bune intenții, multe instituții școlare din ziua de azi nu reușesc să-și 

mai atingă scopul. De mici am fost învățați să privim școala ca pe un lucru foarte important. Cu toții 

am auzit aceleași îndemnuri de la adulți: „nu lăsa școala”, "mergi la cursuri", „fă-ți lecțiile”, 

„ascultă-ți profesorul” etc. 

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. ( UNICEF) 

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. (UNICEF) 

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

• Au nevoie de o perioadă de adaptare și de reguli potrivite.

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. 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
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• 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 (ateliere

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

• 

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. 
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Mediul educațional de tip online 

Prof. înv. primar Vâneață Gabriela 

Școala Gimnazială ‚‚Alexandru Ștefulescu” Tg-Jiu 

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. 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 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. 

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, Edmodo, 

EasyClass și ClassDojo sau platforma educațională Moodle cu precădere pentru mediul universitar). 

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 
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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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Promovarea imaginii școlii prin activitățile online 

Prof. înv. primar Vasile Ana- Maria 

Școala Gimnazială „ Alexandru Vlahuță”, Focșani 

Motto: „Şcoala însemnează ordine şi chibzuinţa de fiecare clipă” Simion Mehedinţi 

Primul semestru al anului școlar 2020- 2021 poate fi considerat o probă a actului educațional 

pentru toate cadrele didactice. S-a făcut apel la măiestria acestora de a îmbina în mod armonios 

metodele clasice de predare și cele moderne cu competențele digitale. Dacă pe primele majoritatea 

dascălilor le stăpâneau din experiența acumulată, lucrul pe platformele online a necesitat alte ore de 

studiu și de „ talent digital” . 

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 unei școli este cel mai bine promovată prin acțiunile desfășurate, chiar și în 

contextul pandemic. 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.  

În această perioadă, promovarea școlii s-a putut realiza prin partciparea la diverse concursuri 

desfășurate online și prin disctribuirea fotografiilor din timpul activităților pe rețelele de socializare 

și pe pagina oficială a școlii Alexandru Vlahuță. 

Împreună cu elevii clasei a II-a am desfășurat online activități: 

➢ Anti bullying în cadrul unui proiect Erasmus, ce ulterior au fost mediatizate pe site-ul

proiectului. 

➢

➢ A.V./A.P. „Iarna”
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➢  „ 15 ianuarie- Despre Eminescu” 

➢  A.V./A.P. „ 24 ianuarie – Hai la horă!” 

Crearea imaginii școlii 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.

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 timpul activităților educaționale, 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. 
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Activități online cu preșcolarii 

prof. Vasile Elena Amalasunda 

În ultimele luni am avut parte de un context pe care educația formală nu l-a mai întâlnit 

vreodată! Activitățile educaționale care, până acum, se desfășurau în săli de curs, au fost  interzise. 

Starea de urgență a fost instituită, apoi starea de alertă,  iar interacțiunea umană a intrat în carantină! 

În momentul declarării stării de urgență, toată lumea s-a confruntat cu o mare problemă: cum 

vom desfășura activitățile cu cei mici, cum le vom fi alături în această perioadă? Răspunsurile au 

venit rapid: prin intermediul online. Începutul a fost greu pentru muțti. Părinți, copii, cadre 

didactice, toți au fost bulversați. Cu multă răbdare, dragoste și devotament pentru cei mici, cadrele 

didactice au demarat invățarea online. 

În continuare vă propun scenariul primei mele activități din mediul online, prin intermediul 

aplicației Zoom. Este vorba despre activitatea : „COPIII- PRIETENII NATURII!”, o activitate 

integrată (DOS - „ Si noi iubim natura!”/DEC - „Flori pentru Terra”). Activitatea a fost proiectată 

pentru copiii din grupa mijlocie, nivel preșcolar. Mijloacele de realizare folosite au fost: convorbire 

cu suport intuitiv și dactilopictura. Pe tot parcursul activității, părinții au fost alături de cei mici și 

au contribuit la desfăsurarea ei in cele mai bune condiții. Scopul acestui demers didactic a fost 

formarea și exersarea unor deprinderi de îngrijire și ocrotire a mediului, în vederea educării unor 

atitudini pozitive  față de acesta. 

Activitatea a debutat cu o mică povestioară:  Zâna Natură și Vrăjitoarea Poluare  se certau 

foarte tare  pentru faptul că au amestecat niște  jetoane și nu știau să le separe (două păpuși 

costumate adecvat ). Le-am  propus copiilor să le ajute în rezolvarea conflictului iscat. Le-am  

prezentat  pe cele două invitate speciale și le-am  arătat  copiilor ce au adus:  Zâna Natură are o 

surpriză, pe care o vor viziona, dacă reușesc să o ajute, iar Vrăjitoarea  Poluare vrea să îi păcălească,  

supunându-i la o încercare. 

Imaginile aduse de personajele surpriză sunt asezate în fața camerei video, iar copiii sunt 

invitați pe rând, să aleagă o imagine, să o descrie și să precizeze a cui este. Acolo unde a fost cazul, 

am solicitat exemple din activitățile copiilor organizate în grădinița sau în familie, referitoare la 

protecția mediului apropiat copilului. Cu ajutorul celor mici, am realizat „Piramida”, folosind 

jetoanele de pe panoul Zânei. La baza piramidei am așezat imagini care prezintă copiii - prietenii 

plantelor; pe nivelul următor s-au pus  imaginile care prezinta copiii - prietenii curateniei si pe 

ultimul nivel s-a asezat un jeton cu imaginea planetei  fericite. 

După rezolvarea piramidei, au constatat că Vrăjitoarea este furioasă pentru faptul că ea nu are 

așezate în ordine jetoanele și  aceasta le propune o  încercare copiilor. Ei trebuie să sorteze/ 

selecteze deșeurile folosind cele două cutii din imagine. Pentru a detensiona atmosfera, am  

interpretat  cântecul „Bat din palme” și am executat  mișcările corespunzătoare. În continuare Zâna 

i-a rugat  pe copii să o ajute să  picteze ” Flori pentru Terra”. La sfârșitul activității, florile realizate

au împodobit ecranele și fiecare copil a rostit o dorință sau un îndemn pentru semenii lor.

Activitate a reprezentat un succes pentru că preșcolarii au participat cu entuziasm și au expus 

diferite păreri referitoare la subiect. Aceștia au reușit : să recunoască tipurile de deșeuri 

(hartie,plastic); să  identifice aspecte negative din comportamentul uman, care lezează mediul din 
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imediata sa apropiere și să selecteze imaginile în funcție de acțiunile prezentate (pozitive și negative 

asupra mediului).  

În concluzie, școala are menirea de a organiza și desfășura o vie și susținută activitate privind 

educatia ecologica si protecția mediului, iar elevii, sub îndrumarea cadrelor didactice, trebuie să 

devină apărătorii planetei. Îmi doresc să cresc oameni sănătoși într-un mediu sănătos! 
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GRĂDINIȚA  DE-ACASĂ! 

PROF. VASILE MARIANA, 

GRĂDINIȚA  NR.  178, SECTOR 5, BUCUREȘTI 

Situația fără precedent ivită din cauza COVID-19, prin care școala s-a desfășurat online, a  

determinat cadrele didactice să se reinventeze. 

S-a început cu revizuirea a ce ne dorim și a ce putem să facem în raport cu valorile pe care le

promovăm, precum și pe găsirea de soluții care să le ofere o valoare educațională reală copiilor și 

sprijin părinților. 

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, iar activitățile propuse în grădiniță vin ca urmare a observării directe a 

preocupărilor și evoluției sale. Dacă în cazul școlarilor, aceștia pot desfășura activitățile propuse 

singuri, 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. 

Apoi am trecut la implementare, iar echipa a demonstrat o capacitate de adaptare 

extraordinară. Am acceptat cu toți această provocare, chiar dacă nu e simplu, așa cum se întâmplă 

cu fiecare lucru nou care te scoate din zona de confort. 

Am participat la cursuri speciale unde am aflat de existența  unor aplicații interesante pentru 

grădiniță: Wordwall, Jigsawplanet, Liveworksheets, ChatterKid, Learningapps, Bookcreator. Prin 

acestea activitatea cu copiii a putut  să fie atractivă, captivantă.  

Obiectivele planificate a se urmări în activitatea față către față, au putut fi realizate și în 

activitatea online. Implicarea cadrelor didactice a  fost majoră, acestea căutând  resurse cât mai 

variate pentru învățarea noilor conținuturi sau pentru  evaluarea lor. 

Pentru o și mai eficientă realizare a obiectivelor propuse, cadrele didactice au organizat 

săptămânal întâlniri pe Zooom, unde au  fost desfășurate  diverse activități: observări, picturi, 

experimente, ghicitori, matematică. Toate acestea  s-au relizat  cu  materiale ce potfi ușorprocurate 

sau care se pot  găsi în gospodărie. Fiecare din aceste activităţi au fost monitorizate la nivel de 

grădiniță și de sector. Rezultate mulțumitoare s-au înregistrat datorită părinților, copiii având nevoie 

de sprijin în vederea utilizării adecvate a resurselor online, de timpul și energia acestora. 

Perioada prin care trecem este dificilă pentru toți actorii implicați în procesul 

educațional (personalul educațional el însuși aflat în dificultate, părinți, copii). Necesitatea 

unei bune înțelegeri, unei colaborări eficiente aduce un plus în starea de bine a tuturor. 

Activitățile la distanță nu par a fi o soluție pe termen mediu și lung, având în vedere vârsta la 

care  ne-am raportat,  preșcolaritatea. 

Grădinița reprezintă un pas important în viața oricarui prichinel. Aici, nu numai că se 

distrează, se joacă, mănâncă și uneori doarme, ci își și perfecționează diverse abilități, se dezvoltă 

fizic și psihic, socializează cu persoane de aceeași vârstă și află mai multe lucruri decât dacă ar sta 

acasă cu familia. 
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Prof. înv. preșc. Vasile Mihaela Iolanda 

Șc. Gimnazială Căpșuna – G. P. N. Gherghițești 

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. Internetul, privit cu reticență inițial, a devenit acum un mediu de 

promovare nelimitat, prin care o școala își poate construi o imagine. 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. 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. 

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. 

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 
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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: 

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

http://www.scritube.com, Marketing educational 
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Promovarea imaginii şcolii în comunitate 

Prof. înv. primar Vasile Raluca Liliana 

Unităţile de învăţământ trebuie să fie pregătite pentru a face faţă cerinţelor din ce în ce mai 

complexe ale societăţii din zilele noastre. 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 fiecărei comunităţi atât prin resursele umane cât şi prin 

spaţiul de învăţare disponibil. Unităţile de învăţare nu pot funcţiona fără sprijinul comunităţii.  

Internetul oferă modalităţi multiple pentru promovarea imaginii şcolii. 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 stabili 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. 

Modalităţi prin care putem promova imaginea şcolii în comunitate dar şi la nivel naţional: 

➢ Crearea unui site web bine pus la punct, actualizarea în timp util a informaţiilor prezentate;

➢ Crearea unei pagini oficiale pe reţeaua de socializare Facebook unde se pot posta atât

informaţii cu privire la activităţile desfăşurate dar şi fotografii; 

➢ Organizarea şi participarea la acţiuni comune şi relevante pentru comunitate Stabilirea

unor legături, participarea responsabilă a tuturor persoanelor implicate la problemele comune ale 

societăţii civile pentru realizarea proiectelor proprii-şcoală, instituţii publice locale şi judeţene 

➢ Monitorizarea activităţilor extraşcolare şi a concursurilor şcolare;

➢ Iniţierea de programe de formare a elevilor pentru realizarea unor proiecte în beneficiul

comunităţii (participarea la acţiuni organizate în scop umanitar) Derularea programelor de protecţie 

a mediului ECO-ŞCOALA şi altele. 

➢ Organizarea evenimenului “Ziua porţilor deschise”;

➢ Realizarea revistei şcolii şi popularizarea acesteia între membrii comunităţii;

➢ Prezentarea activităţilor şcolare în mass media locală.

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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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii / gradinitei 

Prof:  VASILESCU ANDREEA 

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 45, CONSTANTA 

Educaţia a cântărit întotdeauna în favoarea formării unor cetăţeni instruiţi şi evoluaţi, 

indiferent de specificul şi caracteristicile societăţilor cărora aparţineau. O societate al cărei viitor se 

asigura prin lupte şi războaie, impunea o educaţie războinică, instruia luptători şi căuta tehnici şi 

metode de stăpânire a abilităţilor specifice. O societate în care viitorul era asigurat prin negocieri şi 

colaborări, impunea o educaţie prin care erau cultivate şi dezvoltate abilităţile de diplomaţie. O 

societate ce trăia prin intermediul comerţului şi schimbului de mărfuri, îşi educa tinerii astfel încât 

să facă faţă cerinţelor.   

Educaţia se realizează la nivelul familiei, al mediului în care ne naştem şi creştem, şi în sistem 

instituţionalizat, şcoli şi instutuţii. Primul factor care formează o persoană este familia. Familia este 

mediul în care se exercită o influenţă imensă asupra individului, chiar şi în mod indirect. Aici se 

pun bazele primelor conduite, familia fiind cea care formează, mai mult decât să informeze.  

Educaţia se poate face şi prin intermediul bisericii. Acest tip de educaţie nu este numai unul 

religios, ci şi unul social, civic, moral şi estetic. Influenţa educativă a bisericii poate da rezultate 

foarte bune.  Instituţiile culturale, mass-media, asociaţiile de copii şi tineret, societăţile caritabile, 

organizaţiile nonguvernamentale, toate pot susţine procesul de educare şi instruire într-un mod 

benefic, venind în sprijinul şcolii. 

O societate ai cărei membrii au carenţe în educaţie, este o societate fără speranţă spre un viitor 

bun, o societate în care nu se pot institui reguli ce au ca rol evoluţia şi dezvoltarerea individuală şi 

colectivă.  Educaţia trebuie să răspundă exigenţelor cerute de evoluţia naţională şi internaţională şi 

se realizează în perspectiva unui ideal de personalitate umană, în acord cu reperele culturale şi 

istorice.   Importanţa educaţiei în cazul societăţii noastre este uriaşă. O generaţie educată, instruită, 

căreia i s-au transmis valorile morale, culturale şi istorice, poate duce mai departe moştenirea 

primită de la predecesori şi poate da şansa viitorului spre mai bine. O societate educată poate face 

diferenţa între bine şi rău, între influenţele negative şi cele pozitive. 

Importanţa educaţiei este esenţială pentru dezvoltarea individului în context social şi, implicit, 

pentru dezvoltarea unei societăţi. 

Un individ educat va avea capacitatea de a răspunde nevoilor şi situaţiilor complexe. Va putea 

conştientiza situaţiile noi, nevoile individuale şi colective, va dobândi o mai mare sensibilitate în 

faţa unei situaţii de blocaj, găsind soluţii optime. 

Un individ educat va susţine eforturile care au în vedere educaţia, va sprijini lupta împotriva 

ignoranţei, vulgarului şi cultivării lipsei de valori. 

Pornind de la gradul de intenţionalitate acţională, educaţia se realizează în trei moduri: 

educaţie formală, educaţia nonformală şi informală. 

Educaţia formală se realizează în instituţiile de învăţământ şi are scopul de a introduce elevii 

progresiv în paradigmele cunoaşterii şi de a le transfera tehnici prin care îşi vor asigura o anumită 

autonomie educativă. Acest tip de educaţie necesită un grup de specialişti care pregăteşte modul 

elaborat şi bine eşalonat în care se face transferul de informaţie. 
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Educaţia formală asigură asimilarea de cunoştinţe şi facilitează dezvoltarea unor capacităţi, 

atitudini şi aptitudini necesare individului în vederea introducerii sale în societate. Acest tip de 

educaţie este influenţată de contextul social şi politic. Importanţa educaţiei formale este aceea de a 

transmite mai departe moştenirea istorică şi culturală şi de a asigura formarea profesională. Educaţia 

formală se realizează prin intermediull şcolii şi al cadrelor didactice. 

Profesorul are libertatea şi posibilitatea de a opta pentru metodeleşi tehnicile considerate cele 

mai bune, în vederea educării noilor generaţii. 

Educaţia nonformală se realizează în afara clasei, activităţi extra- para- perişcolare şi prin 

intermediul activităţilor opţionale sau facultative. Nonformal înseamnă mai puţin formalizat sau 

neformalizat, însă cu efecte formative. Importanţa educaţiei nonformale este aceea de a veni în 

întâmpinarea intereselor variate şi individuale ale elevilor şi se caracterizează prin flexibilitate. Este 

un tip de educaţie cu mari plusuri, deoarece dă şansa de a descoperii înclinaţii şi preocupări diverse, 

îi susţine pe cei care doresc să dezvolte sectoare perticulare de activitate, ajută la exploatarea 

resurselor personale şi locale, susţine alfabetizarea, desăvârşeşte profesional şi sprijină ideea de 

educaţie pentru sănătate. Este educaţia ce se poate aplica şi celor cu şanse mai mici de a urma 

cursurile unei şcoli normale. 

Educaţia informală este educaţia cu care se confruntă individul în viaţa de toate zilele. Aici 

sunt incluse toate informaţiile neintenţionate, difize, voluminoase. Informaţiile vin într-un val 

neselectat, neorganizat şi neprelucrat din punct de vedere pedagogic. Acest tip de educaţie aduce 

date ce sunt introduse în mod inconştient în gândirea şi comportamentul indivizilor, în împrejurări 

şi contacte spontane. Aici se încadrează educaţia pentru pace, pentru respectarea drepturilor 

fundamentale ale omului, educaţia ecologică, educaţia economică şi casnică modernă, educaţia 

demografică, educaţia pentru comunicare, educaţia nutriţională, educaţia pentru sănătate, educaţia 

pentru timpul liber. Toate aceste ramuri, vin în susţinerea preocupărilor de bază ale educaţiei şi 

conduc spre formarea unor indivizi liberi, deschişi, instruiţi şi evoluaţi. 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/ gradinita  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/gradinita  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.  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 

http://www.scritube.com, Marketing educational 
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IMAGINEA ȘCOLII ÎN COMUNITATE 

Prof. Lidia Vatavu 

Școala Gimnazială  Nr. 4„ Elena Donici Cantacuzino ” Pucioasa, 

jud. Dâmbovița 

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. În 

conturarea unei strategii de optimizare a imaginii unei şcoli, se ţine cont, în primul rând, de 

obiectivele instituţiei şcolare dar şi de  orizontul de aşteptare al comunităţii. 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.  

Imaginea  unei şcoli este cel mai bine promovată prin acţiunile desfăşurate, în contextul 

domeniului de activitate. 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. 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. În acest sens, prezint analiza unor 

opinii formulate în spaţiul virtual despre consilierii de imagine din  şcoli, analiză care confirmă 

decalajul dintre tendinţele, necesare, către europenizare a şcolii, şi contextele, reale, conferite de 

modernitatea tendenţială. Cărui principiu se supune consilierul de imagine? Principiului formativ al 

şcolii sau celui  al unei imagini dezirabile în spaţiul public?  

În şcoli consilierul de imagine nu are un status social inclus în organigramă. El este numit de 

conducerea şcolii din rândul profesorilor, fiind de multe ori un act de atribuire a unei sarcini pentru 

care persoana desemnată nu are competenţele profesionale ce derivă din ocupaţia de consilier. 

Rolurile  exercitate de consilier nu sunt cunoscute, nici de cel care ocupă această poziţie, nici de 

conducerea şcolilor.  

Cum poate fi sprijinită şcoala în realizarea proiectelor ei ca instituţie care pregăteşte tânăra 

generaţie, şi prin ea, viitorul unei societăţi? S-ar cuveni ca autorităţile dar şi mass media să susţină 

inovaţia şi schimbarea în contextele concrete din şcoală. Conform teoriilor organizaţionale, alegerea 

şi competiţia urmăresc forţarea şcolilor să inoveze şi să diversifice programele lor.  

Campaniile de presă au un rol important în mediatizarea şcolii, în formarea opiniei publice 

asupra şcolii. Orice campanie de presă despre fapte în care sunt implicaţi copilul şi tânărul, - 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 3, MARTIE, 2021

1026



consumul de droguri sau de alcool, fumatul, SIDA, violenţa domestică, protecţia muncii - vizează 

direct sau indirect şcoala. 

O campanie de presă accentuează ideea că responsabilitatea pentru educarea şi formarea 

tuturor copiilor şi tinerilor cade în seama întregii comunităţi. Cu alte cuvinte, orice problemă a 

acestor categorii de vârstă este de interes  pentru societate, cu atât mai mult cu cât acţiuni şi 

atitudini din partea elevilor pot pricinui societăţii situaţii dificile. 

Campaniile de presă pot avea ca ţintă încurajarea atitudinilor pozitive faţă de sprijinirea unor 

acţiuni pentru şcoală. Oricum numai cu o singură campanie nu are cum să se dea răspuns la 

problemele şcolii. Să luăm ca exemplu abandonul şcolar, chestiune preocupantă pentru 

învăţământul şi societatea românească postdecembristă. Eradicarea sau diminuarea fenomenului 

părăsirii şcolii de către copii şi adolescenţi nu se realizează prin simple măsuri administrative sau cu 

o singură campanie de presă, pentru că este de o mare complexitate socială. Indiscutabil, apare

oportunitatea unei succesiuni de  campanii de presă reluate periodic.

Imaginea şcolii este diferită de cea a unui produs strict comercial. 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. 

Esenţa mărcii unei şcoli ce ar urma să fie promovată se defineşte prin valoarea, nivelul de pregătire 

şi personalitatea profesorului. 

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 elevii. 

Pagina web și revista școlii au de asemenea un rol important în promovarea imaginii școlii în 

comunitate. 
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ONLINE-UL ȘI PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

Profesor Mihai-Gabriel VECLIUC       

Colegiul Economic ,,Emanuil Gojdu”, Hunedoara 

Colegiul Economic „Emanuil Gojdu” – Mediu democratic şi creativ, izvor al cunoaşterii, 

interfaţa elev – societate, fereastră deschisă spre lume. 

În contextul actual, școala este, mai mult ca oricând, chemată să fie pregătită pentru a face 

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 (elevi și părinți, deopotrivă) fac din unitatea de învățământ un cadru 

viu, un mediu în continuă schimbare. Internetul, privit cu o oarecare reticență, a devenit, de o bună 

perioadă de timp, un mediu de promovare nelimitat, prin care o școală își poate construi, fără doar și 

poate, o imagine, așa cum nu a mai fost gândită vreodată, dar în același timp o imagine care se 

dorește a fi ancorată în realitatea actuală. Altfel spus, vorbim, negreșit, despre o reală deschidere 

spre nou, care se realizează datorită cadrelor didactice pregătite, care intervin în favoarea acestei 

dezvoltări continue a școlii. 

De-a lungul timpului, noi, cei ce formăm ,,familia Gojdu”, am avut, mereu, în vedere, prin 

activitățile desfășurate, formarea personalităţii autonome, creative, a competenţelor profesionale 

ale elevilor, în spiritul nevoilor şi exigenţelor comunităţii; formarea unei culturi ecologice a 

elevilor și dezvoltarea abilităților necesare implementării unei dezvoltări economice durabile, 

pregătindu-i pe aceștia pentru a dobândi capacitatea de a se adapta provocărilor dezvoltării 

economice PRIN ÎNVĂŢARE pe tot traseul vieţii, ajungând competenţi, autonomi, responsabili și 

în măsură să decidă asupra propriei cariere. 

Și pentru a ne atinge scopul și a ne îndeplini misiunea la care am fost chemați, prin 

desfășurarea activităților într-o împletire armonioasă a clasicului cu modernul, axându-ne tot mai 

mult pe partea modernă, mai exact pe folosirea internetului, am reușit să răspundem provocării 

școlii online și am înțeles 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. 

În cele din urmă, imaginea pozitivă a unei instituții școlare poate și e necesar să fie 

promovată oferind beneficiarilor ceea ce așteaptă și au nevoie: educație de calitate, care reprezintă, 

de fapt, rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare contribuind individual asupra 

imaginii de ansamblu a instituției școlare. 
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PROMOVAREA IMAGINII GRADINITEI 

Prof. inv. preşcolar Velea Adriana 

Grădiniţa cu P. P. Nr. 4 - Alexandria 

Promovarea imaginii gradinitei se poate realiza prin derularea unor parteneriate in cadrul 

comunitatii 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. Necesitatea şi 

importanţa parteneriatelor rezidă în două aspecte: nevoia deschiderii grădiniţei către comunitate si  

sensibilizarea comunităţii la nevoile grădiniţei. 

La nivelul fiecarii unitati de invatamant se elaboreaza un plan institutional de promovare a 

imaginii acesteia, prin care se urmareste indeplinirea unor obiective: 

▪Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale positive în comunitate;

▪Elaborarea unor proiecte la nivel local, judetean, interjudetean etc. care să vizeze

multiplicarea experienţelor positive şi a exemplelor de bună practică în managementul instituţional; 

▪ Personalizarea ofertei educaţionale la nivel instituţional prin inovare, 

diversificareşi flexibilizare a acesteia în funcţie de nevoile şi interesele partenerilor şi beneficiarilor 

demersului educaţional; 

▪Colaborarea eficienta cu toti reprezentantii elevilor,parintilor si ai partenerilor locali,

monitorizarea ofertei de servicii educaţionale şi formare permanenta; 

▪ Promovarea imaginii instituţiei şi a factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în procesele

de descentralizare şi asigurare a calităţii educaţiei. 

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 profesionale, ce vizează formarea continuă a cadrelor didactice;

▪ parteneriate de imagine, în scopul popularizării experienţelor pozitive.
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EXEMPLE DE  PARTENERIATE DERULATE: 

1. ,,Suntem o familie”-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.

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. ,,De maine vom fi școlari”-parteneriat cu scoala

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 : ,,Daruri pentru prieteni”, ,,Vizită la 

şcoală”, ,,Vizită la bibliotecă”, ,,În vizită la cei mici”. 

3. ,,În lumea carților”-parteneriat cu Biblioteca

 Obiectivele parteneriatului : 

▪ Trezirea interesului şi a curiozităţii copiilor pentru literatură.

▪ 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  vizeaza 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. ,,Micul pieton”-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 

sa acceada 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.

5. Recuperarea copiilor cu tulburări asociate printr-un program de parteneriat între

educatoare-logooped-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. 
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Importanța activităților educative realizate în online   

pentru promovarea imaginii școlii 

VELICESCU DANIELA, Prof. Limba engleză, 

Școala Gimnazială ”TRAIAN”, Craiova, Dolj 

Orele online au o mare importanță în ceea ce priveste educația tuturor elevilor din România. 

În Școala Gimnazială ”Traian” din Craiova, județul Dolj,  acestea sunt respectate cu strictețe 

pentru a le putea oferi elevilor șansa de a afla lucruri noi și în afara corpului școlar. Acest sistem de 

învațamânt oferă avantaje și dezavantaje în privința sănătății copiilor. 

Dezavantajele sunt numeroase, însă nu se compară cu siguranța oferită pe timp de pandemie. 

Efectele negative asupra sănătații elevilor sunt, într-adevăr, majore având în vedere timpul petrecut 

în fața televizorului, telefonului, laptopului etc. 

Avantajele însă sunt, din fericire, mai numeroase decât dezavantajele aduse de transpunerea 

școlii obișnuite în mediul online. Unul dintre acestea este faptul că elevii învață să foloseasca mult 

mai util device-urile într-un mod educativ și distractiv. Un alt avantaj este siguranța copiilor, aceștia 

fiind protejati de virusul atât de periculos, stând acasă. De asemena, putem spune că acest tip de 

școală online ne-a scos din multe încurcaturi precum: dificultatea copiilor din zonele rurale de a 

ajunge la școală, lipsa apei curente și a încălzirii sălilor de clasă sau chiar necesitatea de a plati 

pentru combustibil pentru a duce copiii la școală, ocolind, de asemenea, eventualele pericole 

apărute pe drumul spre școală.

Din păcate, nu toți elevii au  participat la aceste ore, însă în unitatea noastră școlară, profesorii 

și-au dat silința să-i determine pe elevi să participe  la ore cu drag, chiar dacă unii spun că această 

activitate este dificilă, Școala s-a descurcat de minune în aceste momente anevoioase, profesorii 

fiind înțelegători când venea vorba de o cădere a internetului sau absența motivată de la ore. 

Multi copiii  nu au avut posibilitatea de acces la învățarea online, situația lor materială 

nepermițându-le achiziționarea unor device-uri de pe care să își poată desfașura activitatea. Grație 

instituțiilor implicate direct în procesul de educație, dar și acelora interesate de accesul echitabil la 

învățământ, elevii din școala noastră au beneficiat de ajutor și astfel, un mare procent participă cu 

succes la orele online.  

Din păcate, există și elevi nemotivați și dezinteresați, dar procentul acestora este mic, din 

fericire. Deși beneficiază de cele necesare, le lipsesc devotamentul și harnicia. În  școala noastră se 

înregistrează un număr redus, scăzând pe zi ce trece numărul elevilor supranumiti elevi ”anti-școală 

online”. 

Pe de o parte,  dacă s-ar fi suspendat cursurile pentru o perioadă îndelungată,  elevii ar fi uitat 

cu ușurință  noțiuni însușite pe parcursul școlii fizice din lipsă de excercițiu. 

Pe de altă parte, întreruperea procesului educativ ar fi avut un impact major asupra elevilor 

din punct de vedere psihic, deoarece aceștia nu s-ar mai fi întâlnit cu profesorii și prietenii/colegii 

lor, iar lipsa interacțiunii ar fi creat o prăpastie în ceea ce privește relația elev-părinte-profesor, o 

relație atât de importantă pentru o continuare armonioasă a educației.   

Spre surprinderea noastră, lumea a reușit să se adapteze acestui mod de viață cu destul de 

multă ușurință. Având în vedere că mare parte dintre elevi și profesori era  deja familiarizată cu 

device-urile, foarte puțini au avut probleme în această direcție.  

În concluzie, acest tip de învățământ ne avantajează cu privire la siguranța tuturor factorilor 

implicați și ne garantează continuarea educației atât de necesare. Nu în ultimul rând, rezultatele 

obținute de fiecare școală constituie un real avantaj în promovarea imaginii școlii, precum și în 

atragerea viitorilor școlari.  
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Școala online – provocare și oportunitate 

Profesor pentru învățământ primar Velișca Ileana 

Școala Gimnazială ,,Rakoczi Ferenc” Satu Mare 

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. 

Această perioadă fără precedent ne îndeamnă să ne antrenăm în rezolvarea problemelor, să 

găsim soluții, să ne deschidem mințea nu atât în beneficiul personal, cât al celuilalt. În contextul în 

care elevii noștri reprezintă prima generație de nativi digitali, am putea să ne schimbăm perspectiva 

„recuperării orelor”, căci mediul online ne permite să avem aproape același ritm și să transmitem un 

flux de informații aproape similar predării în sala de clasă. 

În această perioadă de suspendare a cursurilor față-în-față, cadrele didactice au fost 

susținute de către școală și alte instituții din domeniul educației. Pentru început s-a încercat 

îmbunătățirea competențelor pe termen scurt a profesorilor în materie de hibridizare, punerea la 

dispoziție a unei platforme sau a oricărui alt dispozitiv care să permită predarea la distanță și cursuri 

de formare pentru utilizarea acestui dispozitiv, modalități specifice imaginate pentru elevii care nu 

au acces total sau parțial la tehnologia folosită. 

Școala la distanță duce la accentuarea inegalităților dintre copii sau la abandon școlar, de 

aceea au fost căutate soluții adaptate pentru fiecare elev în parte cum ar fi:  

- identificarea situațiilor și nevoilor de echipamente ale elevilor în special ale celor

defavorizați; 

- punerea la dispoziția acestor elevi a unor echipamente, dispozitive și conexiune  pentru a le

putea utiliza; 

- în unele situații lecțiile / temele / textele au fost imprimate în școală și trimise copiilor acasă.

Aceste demersuri au fost făcute cu respectarea gratuității școlare și cu respectarea eticii pentru  

garantarea vieții private și a libertății utilizatorilor. 

Desigur, trecerea  de la clasă la mediul online pare destul de dificilă. Trebuie stabilită o 

rutină a lecțiilor online, puțin mai diferită de cea din sala de clasă, aceasta oferind siguranță 

atât elevilor cât și profesorilor, făcând astfel mai ușoară trecerea. Importantă este și stabilirea unor 

reguli pentru învățarea online cum ar fi: punctualitate și materiale pregătite, închiderea 

microfoanelor, atenție la cine vorbește pentru a nu ne suprapune, vestimentație decentă și atenție 

mare la limbajul folosit. 

Pașii unei lecții rămân aceiași, însă pe partea de conținut reușim să livrăm mai puțin decât o 

putem face în sala de clasă. Bineînțeles, vârsta elevilor cu care interacționăm este esențială aici. 

Este indicată folosirea materialelor vizuale, videoclipuri, aplicații, jocuri interactive, imagini, 

desene etc. 

Există avantaje și dezavantaje ale învățării online. Am identificat puncte tari precum 

curiozitatea elevilor, eficiența acestei modalități de predare, flexibilitatea orarului, șansa să ne 

cunoaștem elevii într-un cadru nou, posibilitatea de a înregistra lecția, oportunitatea de învățare 

pentru noi, ca profesori, utilizarea resurselor educaționale deschise și conținutului digital, cum ar fi 
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site-uri cu informații și ilustrații, biblioteci online, simulări, soft educațional, laboratoare virtuale, 

muzee virtuale, folsirea platformelor specializate de elearning și aplicațiile pentru apeluri video/ 

videoconferințe precum Webex, Zoom, Meet, Teams, contrabalansate de puncte slabe precum 

imposibilitatea tuturor elevilor de a participa la lecțiile online, limitarea contactului uman, 

dificultatea de a cunoaște încărcarea reală cu teme a elevilor acolo unde nu există comunicare între 

colegii profesori și riscurile tehnice. 

„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.” (Prof.univ.dr. Ovidiu Pânișoară) 

Bibliografie: 

Prof.univ.dr. Ovidiu Pânișoară, Școala de acasă – o provocare nouă pentru elevi și o 

oportunitate pentru profesori, București, 2 aprilie 2020 

http://www.scritube.com, Negrilă Iulian, Marketing educational 

https://scoalapenet.ro/de-la-sala-de-clasa-la-scoala-online-idei-de-la-asociatia-young-

initiative/ 
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De ce este important să promovăm    

imaginea unităţilor şcolare în comunitate 

Prof. Veneticu Florentina 

Școala Gimnazială Comuna Vitănești, Județul Teleorman 

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 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 “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. 
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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  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).

Propunerea de activităţi pentru formarea şi promovarea imagini 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, proiecte 

educaționale derulate;  

-promovarea imaginii instituţionale şi a ofertei educaţionale prin revista “Petale de lumină”;

Promovarea imaginii școlii implică o activitate umană sau un sistem de activități orientate

spre satisfacerea cerințelor beneficiarilor actuali și potențiali. 

Evaluarea calității o fac beneficiarii, după realizarea prestațiilor educaționale 

Promovarea modelelor de bune-practici reprezintă una dintre cele mai eficiente şi puţin 

costisitoare strategii de menţinere a mediului competitiv dintr-o organizaţie. 

Bibliografie:  

“Împreună pentru copii:  școala şi comunitatea”- Proiectul pentru Reforma Educaţiei 
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Importanța activităților educative realizate în online și 

corelația acestora cu promovarea imaginii școlii 

Nicoleta Verdeș, 

Școala Gimnazială „Petru Anghel”, Probota, Iași 

Activitățile educative din cadrul online sunt din ce în ce mai multe. Apar de la o zi la alta din 

ce în ce mai multe platforme de lucru, aplicații, instrumente de lucru, care ușurează atât munca 

profesorilor cât și munca elevilor. Este o muncă comună pe care trebuie să o facem toți și scopul 

final este acela de a avea rezultate frumoase cu elevii prin activitățile practice, de studiu, cercetare și 

teorie, care vor promova imaginea școlii în comunitate. 

Imaginea școlii este dată și de inserția elevilor, mai departe la liceele sau facultățile la care 

aderă și acest lucru depinde foarte mult de calitatea actului educativ pe care îl prestează profesorul, 

dar și de spijinul familiei. Toți colaborează pentru binele și pentru dezvoltarea armonioasă a 

elevilor. Este adevărat că este o provocare predarea în sistem online, dar profesorii au început din ce 

în ce mai mult să participe la multe seminarii și workshopuri care explică diferite platforme de 

lucru, instrumente de lucru, etc. 

Aceste activități se fac cu scop educativ atât pentru elevi, cât și pentru profesori. Aceste 

demersuri nu reprezintă decât niște acțiuni care arată evoluția societății. Este o cerință actuală a 

noului val de tineri care vin din urmă. Profesorul are datoria de a se adapta noilor cerințe sociale 

educative. Elevii manifestă capacități și aptitudini către zona digitală din ce în ce mai mult. Trăim 

într-o realitate în care, practic, mult din comunicare și socializare este preluată de forma online. 

Având în vedere că perspectiva online oferă imagini, activități, platforme digitale este de 

datoria conducerii școlilor și profesorilor de a lucra cât mai mult pentru îmbunătățirea și 

promovarea imaginii online a școlii. Este un demers în continuă schimbare, lucru ce cere adaptare 

din partea tuturor cadrelor didactice școlare implicate. Trebuie să considerăm acest lucru un demers 

care nu se va opri, care este în continuă mișcare, evoluție, adaptare. 

Profesorii și elevii trebuie să comunice reciproc. Profesorii trebuie să “măsoare pulsul 

elevilor”, să monitorizeze permanent actul didactic în format online. Profesorul trebuie să 

urmărească feedbackul elevilor cu privire la lucrul pe platformele online și dacă aceștia sunt 

mulțumiți de acest tip de activitate; dacă sunt mulțumiți de instrumentele de lucru, etc. 

Dacă elevii și familiile acestora vor fi mulțumiți de activitățile prestate în online, ei nu vor 

face decât să promoveze imaginea școlii prin “viu grai”. Fiecare școală va trebui să-și 

reconstruiască și să-și reconfigureze imaginea școlii prin activitățile pe care le prestează profesorii 

în cadrul online. Fiecare școală va trebui să-și promoveze imaginea prin crearea unui website bine 

pus la punct care va conține diferite statistici de promovare, de inserție a elevilor către licee sau 

facultăți, platformele de lucru cu care se lucrează, prezentarea profesorilor, activitățile acestora și 

diferitele cursuri pe care le au anual. 

În general, toți oamenii caută noutatea și utilul în astfel de demersuri școlare online. Este o 

activitate comună, la care contribuie, conducerea școlii, părinții, elevii, practic, întreaga comunitate. 

O promovare bună a imaginii școlii nu va face decât să aducă prestigiu și renume școlii respective, 

fapt care îi va crește numărul de elevi și de profesori. 
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Activitățile digitale, online ale profesorilor și ale elevilor au un impact digital, dar și în plan 

real modificând continuu demersul educativ și tendințele actuale educative, în funcție de cererea și 

oferta socială digital și online. Nu ne rămâne decât să încercăm să ne adaptăm la noile cerințe 

comunitare, sociale, educative și școlare pentru a putea crea o imagine sănătoasă a actului 

educațional. 
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Șifonați.... dar învingători 

prof. înv. primar Vesa Ani – Elisabet

Școala Gimnazială nr. 22 I. C. Brătianu Constanța 

Imaginea școlii în perioada on-line.... ufff! 

Cred că această perioadă neplăcută din viețile nostre:cadre didactice, elevi, părinți este 

benefică pentru școală. Ba mai mult....nu cred că am fi avut norocul să descoperim un stimul mai 

bun pentru a schimba cu adevărat ceva. 

Pentru prima dată în toată perioada de reforme, în care schimbarea era într-o proporție mare 

pe hârtie, sub forma unor dosare riguros realizate care o demonstrau, am dat piept cu realitatea făra 

a avea posibilitatea să ne ascundem într-un dosar. O realitate dură, pe care am fost nevoiți să o 

înfruntăm. Nu puteam să ne desfășurăm activitatea fără a duce acest război.  

Ne-am șifonat un pic imaginea? Da! Dar într-un sens pozitiv....am devenit mai umani, efortul 

nostru  de a învăța ( care exista și înainte) a devenit vizibil elevilor, părinților, societății.  Implicarea 

în învățarea folosirii platformelor de învățare, a strategiilor on –line a fost un exemplu pentru elevii 

noștri. Le-am arătat că și pentru noi învățarea este un proces dificil și astfel am devenit .... modele. 

Nu credeam că se va mai întâmpla vreodată acest lucru! 

Acum rămâne dor să sper să avem înțelepciunea de a folosi ceea ce am cîștigat în această 

perioadă! 
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Vesa Diana Nicoleta    

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1 Ștei, jud. Bihor 

Educația este procesul prin care se realizează stimularea capacității copilului de către cerințele 

situațiilor sociale în care se găsește.  Educația este un proces de creștere (de învățare și readaptare a 

activității la noi împrejurări și a mijloacelor la noi scopuri), conform moto-ului lui John Dewey 

,,Şcoala nu este pregătire pentru viaţă, şcoala este viaţa însăşi,, 

Procesul de învăţare defineşte oamenii la orice vârstă. Existenţa umană în sine este 

condiţionată de învăţare; pentru a supravieţui suntem nevoiţi să învăţăm: să cunoaştem mediul, să 

ne cunoaştem apropiaţii şi, forma cea mai profundă, să ne autodepăşim. 

Cea mai nouă tendinţă în învăţământ, este învăţământul online. Cunoscut ca „e-learning” sau, 

mai nou, ca „ e-education”, conceptul de învăţământ online (sau virtual) este reprezentat de 

interacţiunea dintre procesul de predare – învăţare și tehnologiile informaţionale.  E-learning este în 

acest moment mai mult decât un concept, este parte din învăţământul actual, permițând astfel 

flexibilizarea procesului de învăţământ până la a oferi cea mai largă gamă de cărţi electronice, 

informații, imagine şi text. 

Dezvoltarea profesională şi învăţarea în modelul tradițional devin deja istorie. Nu există 

experţi în clase, lucrurile se mişcă rapid, iar profesorii şi elevii trebuie să facă echipă pentru crearea 

unui mediu de învățare prin utilizarea tehnologiilor moderne. Mediul online sprijină abilitățile 

secolului XXI precum colaborarea, comunicarea și creativitatea. 

În întreaga lume, universitățile, colegiile şi şcolile trebuie să îşi pregătească profesorii pentru 

schimbare. Pe măsură ce cultura societăţii noastre se schimbă ca răspuns la inovațiile tehnologice, 

instituțiile și profesorii trebuie să se adapteze. Astăzi, putem vorbi despre o învățare combinată care 

îmbină oportunitățile de învățare față în față cu oportunitățile de învățare online. 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 cursanţilor şi pentru a le permite fiecărui cursant să studieze 

în ritmul propriu. 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 interesant și adaptat elevului, astfel, se realizează o personalizare a învățării. 

Învățarea online, câştigă teren în fiecare zi prin punerea în aplicare a noilor tehnologii în 

formare. Posibilitatea de a ne conecta prin intermediul unui site web pentru a dobândi cunoştinţe noi 

pe linia de îndrumare de la oameni care sunt,uneori, la sute de kilometri distanţă şi a învăţa aproape 

complet aspectul acestor conţinutului în timp real, permite dobândirea de noi cunoştinţe fără stresul 

de zi cu zi. 

Deși vine în completarea învățării clasice, de la școală, învățarea online are câteva beneficii 

indubitabile, aceasta permite două moduri de învățare și anume învățare sincronă, în care profesorul 
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controlează lecţia în întregime, creând, coordonând, adaptând şi monitorizând mediul educaţional  

și învățare asincronă ceea ce implică studiu în ritmul personal al cursanţilor, proiecte de colaborare 

şi învăţare la distanţă. 

În învățământul preșcolar, modul de transmitere a informațiilor, sugestiilor de activități 

instructiv-educative cât și modul de predare-învățare-evaluare, se desfășoară în mod asincron, ceea 

ce a dus la o colaborare cât mai strânsă între grădiniță și familie, cei din urmă devenind parteneri 

implicați 100% în educația celor mici, petrecând astfel atât timp de calitate împreună cât și 

implicare directă în activitățile instructiv-educative, oferindu-i  astfel copilului sprijinul necesar .  

Acest mod de desfășurare a activităților instructiv-educative duce la o pregătire metodică și 

profesională cât mai riguroasă din partea cadrelor didactice, acestea fiind foarte atente și selective 

privind resursele și mijloacele utilizate. Un factor important și totodată decisiv, în reușita actului 

educativ, constă în stabilirea sarcinilor accesibile, cu multe detalii de ordin metodic pentru a putea fi 

înțelese atât de copii, cât și de părinți, suportul material corespunzător temei, link uri cu teme 

adecvate. 

În încheiere este bine de menționat faptul că 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.didactform.snsh.ro/campanie-online/invatarea-online-avantaje-si-

dezavantaje?fbclid=IwAR27ZTeZQN_FejGlhCG3Ao4hbSYNWRBDbiY9DCOsORkZyysc

s5nbp8DvlDw 

- https://www.upit.ro/ro/upit-pentru-comunitate/educatia-fata-cu-provocarile-unei-situatii-

exceptionale 
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PROMOVAREA IMAGINII ŞCOLII,     

COLEGIUL TEHNC REȘIȚA, ÎN ONLINE 

Prof. VESA RODICA 

COLEGIUL TEHNIC REȘIȚA 

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. 

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.

Pentru Colegiul Tehnic Reșița 

VIZIUNEA ŞCOLII 

ŞCOALĂ DESCHISĂ COMUNITĂŢII LOCALE SI REGIONALE 

O ŞCOALĂ EUROPEANĂ PENTRU VIITORUL TĂU, BRAND, COMPETENŢĂ 

PERFORMANŢĂ 

MISIUNEA ŞCOLII 
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Şcoala noastră îşi propune să educe şi să formeze tinerii astfel încât la absolvire,  formarea 

lor profesională să conducă  la  integrarea pe piaţa muncii, iar brandul şcolii să aibă 

recunoaştere internaţională în concordanţă  cu cerinţele  ţărilor din Uniunea Europeană. 

Pentru promovarea online a școlii noastre avem o pagina  pe Faceebook. 

Incercăm să promovăm școala, atât în comunitatea locală cât și județeană. 

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. 

Promovarea imaginii liceului nostru 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. Prin acest 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.
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PROMOVAREA IMAGINII SCOLII 

Prof. înv. primar, Vezureanu Lenuța 

Promovarea imaginii unităţii noastre şcolare reprezintă o prioritate pentru o bună colaborare 

între cei trei parteneri educaţionali: şcoală - elevi - părinţi. 

Imaginea instituțională este importantă și se completează cu rezultate (număr de absolvenți, 

performanțe, integrare în alte structuri de învățământ).Factorul principal în crearea imaginii școlii îl 

reprezintă calitatea procesului instructiv precum și 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, 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 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. Esența mărcii unei școli 

ce ar urma să fie promovată se definește prin valoarea, nivelul de pregătire și personalitatea 

profesorului. 

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. Profesorii îi pot învăța pe 

părinți cum să se implice mai eficient în educația copilului (comunicare, program, aspecte 

metodologice), 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 cunoscute 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 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 . 

În concluzie,  imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce au aceștia 

nevoie:educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea învățării,  participarea 

la activitați extrașcolare. Școala noastră, în ochii comunității, este imaginea unei munci constante. 
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Promovarea imaginii scolii – Scoala online 

Prof. Viciu Daniela Elena 

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 

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. 
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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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Impactul temelor on-line asupra relaţiei părinţi-copii 

Prof. înv. primar, Vida Daniela 

În contextul socio-economic actual generat de criza timpului petrecut de părinţi alături de 

copiii lor, de implicarea activă a familiei în viaţa şcolară, în  condiţiile creşterii rapide a numărului 

de copii şi tineri care îşi petrec majoritatea timpului în afara mediului familial şi a propriei locuinţe, 

care eşuează la examene şi, mai apoi,  în viaţă, toată atenţia se îndreaptă spre şcoală şi spre modul în 

care această răspunde adevăratelor nevoi ale societăţii. 

Câmpul comun în care familia şi şcoala intervin împreună, zilnic, asupra elevilor este 

constituit de temele pentru acasă. Acestea sunt un subiect controversat, ce a generat polemici de-a 

lungul timpului şi păreri diferite în rândul cadrelor didactice, elevilor şi părinţilor. Diferenţele de 

opinie dintre cei care le consideră un impediment în calea dezvoltării adevăratelor aptitudini şi 

interese ale copiilor şi susţinătorii temelor zilnice sunt tot mai frecvente. 

Lucrarea de faţă are ca actori principali părinţii şi relaţia lor cu propriii copii şi a pornit de la 

ideea psihologului american Alfie Kohn, prezentată în renumita sa carte ,,Mitul temei pentru 

acasă”, conform căreia temele pentru acasă ale elevilor sunt inutile, împovărătoare pentru întreagă 

familie și nu reușesc să responsabilizeze copiii, să deprindă abilități de studiu individualsi să își 

dezvolte perseverență. Dimpotrivă, efectul acestora este acela că distrug relația dintre părinți și 

copiii lor. 

În încercarea de a da răspunsuri relevante întrebărilor puse asupra eficienţei temelor pentru 

acasă, Alfie Kohn, cunoscutul psiholog și scriitor american, face o amplă analiză a prejudecăților 

părinților și cadrelor didactice cu privire la acest subiect, dar și a cercetărilor în domeniu existente 

până acum. Convingerile împământenite despre temele pentru acasă sunt demontate, iar 

convingerile conform cărora performanțele școlare ale elevilor ar fi îmbunătățite sunt puse sub 

semnul îndoielii. Totodată, arată că cercetările privind acest subiect sunt relativ puține, slab 

documentate, învechite sau au rezultate cu caracter subiectiv. 

La întrebarea ,,Care a fost impactul acestei teme asupra asupra relaţiei părinte-copil?” au 

răspuns 57 de elevi şi 57 de părinţi din mediul urban, din învăţământul de masă şi 692 de cadre 

didactice, într-un chestionar on-line. În urma analizai răspunsurilor, s-a constatat faptul că temele 

on-line au generat cele mai divergente opinii, având cel mai mare impact asupra dinamicii relațiilor 

din interiorul familiilor.  

Climatul obișnuit a fost vizibil afectat, o mare parte dintre părinți declarând că situațiile 

tensionate au fost mai dese. Părinții semnalează faptul că un număr destul de mare de elevi sunt 

dependenți de calculatorul pe care îl împart cu ceilalți membrii ai familiei, că părinții nu ii pot 

supraveghea în timpul petrecut în realizarea acestor teme, lucru care le scade autonomia elevilor, 

dar care intervine și asupra programului familiei. De remarcat este faptul că nu sunt mari diferențe 

în aprecierea impactului asupra relației părinți-copii, ambele categorii sesizând în aceeași măsură 

problemele apărute și consecințele negative imediate, cum ar fi oboseală fizică și emoțională a 

părinților, limitarea implicării elevilor în anumite activități și alterarea atitudinii față de membrii 

familiei, afectând dinamica educațională și pe cea relațională. 
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Părinții admit că temele suplimentare și cele săptămânale au necesitat punerea în funcțiune a 

diferitelor mijloace asertive pentru gestionarea situațiilor survenite în cadrul familiei. 

În percepția elevilor, temele propuse de ei, proiectele tematice lucrul în echipa i-au apropiat 

mai mult de membrii familiei pe care i-au simțit mai implicați și mai înțelegători, astfel că acest tip 

de teme a crescut gradul de apreciere a calității timpului petrecut împreună. 

Elevii au fost surprinși să constate că temele on-line presupun transferabilitatea deprinderilor 

și cunoștințelor de la școală, iar această percepție divergentă dintre așteptările inițiale și ceea ce 

elevii au sesizat ca fiind o constrângere a libertății de gestionare a resurselor implicate în realizarea 

acestui tip de teme a condus la frustrări și neliniște.  

În acelaşi timp, elevii au realizat că o parte din părinți nu au mai fost așa implicăți în 

activitatea lor școlară și au resimțit acest lucru într-un mod negativ. În concluzie, se constată o 

preferință preponderentă pentru temele interactive, ce presupun conectarea membrilor familiei, 

discuțiile constructive și temele cu caracter practic-aplicativ, ce implică muncă în echipa, cooperare 

și creează premise favorabile unui climat de normalitate, liniște și înțelegere în familie, valorizând 

interacțiunea, împărtășirea de experiențe. 

În privința temelor on-line, deși agreate și contestate în aceeași măsură, este esențial ca elevii 

și părinții să se deprindă cu acestea, să dispună de resursele și formarea corespunzătoare pentru a fi 

mai ușor de abordat, lucru care nu se poate gestiona într-un timp așa de scurt. Din păcate, o medie 

de 5 până la 10 dintre părinți și copii întâmpină dificultăți de relaționare și gestionare a impactului 

pe care îl au temele de acasă. Totuși, este important că aceștia sunt conștienți de situațiile create, 

ceea ce poate fi un beneficiu pentru găsirea de soluții de ameliorare a acestora. 
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Titlul/Tema activității: Pace pe Pământ 

Tipul activității: Concursuri artistice 

Responsabil/Coordonator: Vidican Ramona 

Clasa/ electiv elevi: X-a, G.I. 

Nume cadre didactice implicate:  Vidican Ramona 

Instituția școlară: Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr 1 Oradea 

Desfășurarea activității: 

Concursul internațional de desene, picturi, colaje etc DESENEAZĂ-MI VISUL TĂU 

DESPRE PACE s-a adresat copiilor cu vârsta între 6 și 17 ani . Toți participanții au primit diplome 

cu sigla "CID - UNESCO section Sainte Germain en Laye." 

GHEȚI  IOANA  - clasa a X-a 

 Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr 1 Oradea 

Imagini din activitate/activități: 
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Promovarea imaginii școli prin activități extrașcolare derulate on-line 

Prof. Vieru Diana Manuela   

Liceul Tehnologic Simion Mehedinți, Galați 

În contextul pandemiei de Covid 19 vizibilitatea școlilor, implicit a școlii noastre,  a fost 

afectată prin restrângerea ariei activităților extrașcolare, accentul fiind pus cu precădere pe 

activitățile școlare curente, derulate on-line.  

Promovarea imaginii școlii, cu impact asupra comunității locale, a fost mult diminuată, motiv 

pentru care a fost necesară o adaptare a activităților educative extrașcolare. Astfel întregul colectiv 

de elevi și profesori a fost cooptat în activități extracurriculare specifice proiectelor care se 

derulează la nivel național, cum ar fi ʺSăptămâna educației globaleʺ sau ʺȘcoala altfelʺ, regional 

prin intermediul proiectelor-concurs ʺMari româniʺ și ʺMeseria cale spre succesʺ și județean cum ar 

fi ʺȘcoala părințilorʺ, ʺMari dascăli și oameni de știință-in memoriam Simion Mehedințiʺ, ʺFantezie, 

creație și culoareʺ.  De asemenea au fost derulate proiecte internaționale de tip eTwinning cum ar fi 

ʺTraista cu tradițiiʺ  și  ʺCAP-Challenge against pandemicʺ (cu parteneri din Italia, Turcia, Albania, 

Serbia și România), respectiv  proiectul ʺHour of Codeʺ .  

Cât de importantă ar fi, educația formală, nu atinge toate valențele și influențele formative 

exercitate asupra elevului. Este știut că trebuința de se  juca, de a fi mereu în mișcare, împacă școala 

cu viața, prin dezvoltarea unor aptitudini și atitudini speciale pentru elevi, prin cultivarea interesului 

pentru activități din domenii diverse – sociale, culturale, sportive științifice, prin facilitarea 

integrării în mediul școlar cu furnizarea de suport pentru reușita școlară. Ori această trebuință 

devine cu atât mai mult necesară în contextul pandemic. Cadrul larg reprezentat de timpul liber al 

elevului permite activităților extrașcolare să acționeze pozitiv prin intermediul altor factori cum ar fi 

starea de bine, creșterea stimei de sine, capacitatea de a lucra în echipă chiar și on-line, 

divertismentul. 

Așa cum menționam anterior,  strategia școlii a fost să mențină proiectele mari, consacrate,  

pentru derularea activitățile extracurriculare on-line, cu  promovare  imaginii școlii prin 

popularizarea acestor activități pe pagina de facebook a unității școlare, pe site-ulweb și pe 

blogurile proiectelor în derulare.  

In acest efort comun de popularizare a imaginii școlii au fost implicați elevi, părinți, cadre 

didactice și parteneri ai comunității locale, cum a fost și în cazul pilotării SELFIE pentru companii 

(acțiune promovată de Comisia Europeană),  ca parte a strategiei de digitalizare. La această 

activitate finalizată cu obținerea insignei SELFIE pentru unitatea școlară,   au participat un număr 

de 30 de profesori, 118 elevi și 5 agenți economici. 

Activitățile școlare, deși derulate în plină pandemie, au facilitat acumularea de noi cunoștințe, 

au consolidat manualitatea, dând posibilitatea fiecărui elev să se dezvolte, să-și cunoască limitele, 

să-și dezvolte creativitatea și gândirea critică.  

Oricât ar fi de importantă promovarea imaginii școlii, nu trebuie să uităm că beneficiarul 

direct al educației este ʺelevulʺ. Succesul este garantat dacă se are în vedere bucuria, optimismul 

starea de bine, dragostea pentru frumos, atât de necesar a fi cultivate în această perioadă dificilă pe 

care o traversăm cu toții.  
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Conceptul de ”educație ” 

Prof. Vîlcan N. Mihaela 

“…. A acționa avându-se în vedere un scop este totuna cu a acționa în mod inteligent […]. A 

prevedea un punct final al unui act înseamnă a avea o bază de pe care să se observe, să se 

selecționeze și să se pună în ordine obiectele și propriile noastre capacități. A face aceste lucruri 

înseamnă a gândi, deoarece a gândi înseamnă tocmai activitate intențională, premeditată, controlată 

de înțelegerea faptelor și a raporturilor dintre acestea.” ( J.Dewey, 1972, p.89). 

Noua proiectare curriculară a presupus trecerea de la o succesiune fixă a conținuturilor 

existente în manualele unice, la practici didactice reflexive, la demersuri didactice personalizate, la 

valorificarea personalizată a programei școlare, la selectarea și structurarea conținuturilor. 

Definim competențele ca ansambluri integrate de cunoștințe , capacități și abilități de aplicare, 

operare și transfer al achizițiilor, care permit desfășurarea cu succes a unei activități, rezolvarea 

eficientă a unei probleme sau a unei clase de probleme/ situații. Competența presupune ”a știi să 

faci” calitativ, eficient și prompt, într-o categorie/clasă de situații asemănătoare sau atipice. 

În funcție de domeniile și de abordările cu care se corelează, competențele pot fi: 

•Disciplinare (corespunzătoare câmpului unei discipline);

• Interdisciplinare (realizate cu contribuția mai multor domenii, în maniere integratoare);

•Transversale/ transferabile (formate/ realizate longitudinal, ”de-a lungul” disciplinelor de

studiu și al practicilor educative și explicitate în termeni de achiziții transferabile și nu strict 

disciplinare). 

Am observat în această perioadă de ”școală online” o dezvoltare mai profundă a conceptului 

de competențe ”transversale”. 

Exemple de competențe transversale: competențe metodologice, cum ar fi: luarea de notițe, 

sistematizarea, etc.;formularea de subiecte de cercetare; formularea de situații-problemă și 

rezolvarea lor; stabilirea ipotezelor și verificarea lor; redactarea unui text, a unui produs media; 

relaționarea cu cei din jur, empatizarea cu ei; lucrul în grup, colaborarea; participarea la conducerea 

colectivă a unei activități; spiritul critic. 

Procesul de digitalizare al educației – este un fenomen complex și cu implicații cruciale în 

lumea contemporană. Totuși, educația continuă să îndeplinească anumite funcții în raport cu 

societatea și în raport cu individul. 
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”Educația este o activitate complexă care se realizează printr-un lanț nesfârșit de acțiuni 

exercitate în mod conștient, sistematic și organizat, în fiecare moment un subiect – individual sau 

colectiv, acționând asupra unui obiect- individual sau colectiv, în vederea transformării acestuia din 

urmă într-o personalitate activă și creatoare,corespunzătoare atât condițiilor istorico-sociale 

prezente și de perspectivă, cât și potențialului său biopsihic individual”. ( I.Nicola, 2003, p.25). 

Așadar, educația reprezintă un proces complex prin care agenții specializați acționează asupra 

individului, în raport cu cerințele impuse de societate, acțiune care are ca scop transformarea 

individului în personalitate autonomă, creativă, capabilă să se integreze în societate, indiferent de 

contextul formal, nonformal sau informal în care se desfășoară. 

Bibliografie: 

1. Mușata Bocoș, Dana Jucan-Fundamentele pedagogiei, teoria și metodologia curriculum-

ului, editura paralela 45, 2008 
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Importanța activității educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Bibliotecar prof. Nagy Monica 

Școala Gimnazială Nr. 7 Petroșani 

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 , din cauza Pandemiei, un mediu de promovare infinit, prin care o școala își 

poate construi o imagine, dar și singura modalitate de a intra în contact cu elevii. 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. 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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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. 

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. 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.  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: 

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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Educația online, între provocări și oportunități 

Prof. înv. primar: Vîlcea Marinela 

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 școlare 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 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 a 

elevilor pentru că nimeni nu a fost pregătit pentru învățarea în totalitate în mediul online.  

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 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 (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. 

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. 
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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. 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. 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 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. Școala online 

este un moment de reflecție și reformare pentru educația românească. Digitalizarea forțată aduce în 

prim plan o serie de provocări care nu țin neapărat de partea tehnologică, însă care sunt accentuate 

și evidențiate de aceasta: în lipsa cadrului rigid al școlii, al metodele de control și monitorizare 

strictă, înțelegem deconectarea elevilor de școală, lipsa interesului și autonomiei în învățare. 

Învățarea există și în online, iar pentru școli, profesori, părinți și elevi înseamnă  noi ferestre către 

educație. 
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Eficiența învățării online la grădiniță 

Prof. Înv. Preșc. Vîlceanu Alexandra 

Grădinița cu Program Prelungit „Constantin Brâncuși”, Tg-Jiu 

 Astăzi, este recunoscut rolul internetului si al online-ului în predare, învățare și evaluare. 

Tehnologiile moderne ofera o gama larga de aplicatii, acestea reprezentand fundatia pentru un nou 

sistem de furnizare a educației și de construire a cunoașterii. Odată 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 cadrului didactic, 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. 

 Pe perioada carantinei, 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 de motivării față de activitățile cu valoare 

educativă superioară ulterioară.  

 Este îmbucurător faptul că părinții s-au implicat activ în exprimarea opiniei lor cu referire la 

organizarea procesului de învățare de la distanță. Majoritatea din ei au demonstrat responsabilitate 

și deschidere pentru comunicare eficientă, precum și oferirea de suport copiilor în caz de necesitate.  

Părinții au accentuat că s-au implicat activ în procesul de învățare de la distanță, mulți din ei 

lucrând de acasă au avut posibilitatea să observe, să monitorizeze și chiar să ofere ajutor copiilor în 

caz de necesitate. Fapt este că părinții au nevoie și ei să fie formați și să cunoască aspectele generale 

ale psihopedagogiei, de asemenea tehnologiile și strategiile educaționale pe care le utilizează copiii 

 Cadrele didactice care au fost implicați în școala de la distanță au simțit o nouă provocare – 

cea de a lua în vedere faptul că părintele se află în spatele copiilor și au avut posibilitatea să 

cunoască direct modalitatea de organizare a învățării. De aceea sunt necesare sesiuni de formare și 

cu părinții pentru a înțelege și a se implica mai activ în acordarea unui suport educațional copilului 

și să intervină în anumite situații.  
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 Exercițiul de învățare de la distanță a fost urmat de un șir de invenții noi și descoperiri, 

creativitate și comunicare eficientă, a contribuit la consolidarea autonomiei învățării, dezvoltarea 

abilităților de muncă independentă, promovarea unei culturi a încrederii și a stării de bine. 
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Rolul activităților educative si promovarea imaginii școlii 

PROF. VÎLCEANU CRISTIAN 

Liceul Tehnologic „Petrache Poenaru” Balcesti 

MOTTO: ''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 

Procesele de transformare ale societăţii înregistrate în ultimii ani, tranziţia către societatea 

bazată pe cunoaştere reprezintă tot atâtea provocări pentru sistemul de educaţie. Alături de 

asigurarea protecției tuturor elevilor, dezvoltarea parteneriatelor comunitare, oferirea serviciilor de 

suport pentru promovarea unui mod de viață sănătos, participarea elevilor în procese decizionale 

referitoare 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. 

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.  

Preocuparea pentru imagine a devenit o prioritate odată cu conștientizarea faptului că 

“brandurile” sunt unul dintre cele mai valoroase bunuri intangibile pe care o unitate scolara le are. 

Paul Temple remarca faptul că promovarea imaginii apare ca o funcție a cât de bine reușește scoala 

să răspundă nevoilor elevilor sau a potentialilor viitori elevi, un rol deosebit de important avandu-l 

aici proiectele educationale si activitatile extrescolare. 

O imagine bună a instituției are o influență hotaratoare asupra succesului ei și asupra 

percepției în rândul publicului larg. Dimpotrivă, o imagine negativă afectează, uneori într-o manieră 

incredibilă, succesul scolii respective.  

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. 

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 unităţii şcolare şi orizontului de aşteptare al comunităţii locale, 

proiecte/programe desfăşurate pe baza unor convenţii/ contracte de parteneriat mai ales in cadrul 

invatamantului tehnologic. 
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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. Implicarea elevilor în diferite proiecte unde își pot 

exprima liber creativitatea, imaginația și inteligența atrage după sine promovarea pozitiva a imaginii 

școlii. Rezultatul actului lor creator devine astfel cartea lor de vizită, dar şi a şcolii în care ei învaţă. 

Bibliografie: 

1. Iosifescu Ș. Calitatea educaţiei: concept, principii, metodologii. București, 2008.

2. Andriţchi V. Dimensiuni ale paradigmei managementului resurselor umane în învăţământ.

Chişinău: Lumina, 2014. 

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

4.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 

EDUCATOARE, VÎLCEANU MARIA COSMINA 

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. 

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. 

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. 

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. 
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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  

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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Platforme educaţionale online pentru elevi 

Prof. Vîlcu-Puchiu Corina-Andreea 

Liceul Tehnologic ”Constantin Filipescu”, Caracal, Olt 

Contextul actual a accelerat procesul de învăţare online. Chiar dacă mulţi dintre elevi şi 

profesori nu au fost pregătiţi pentru asta, unii nici nu şi-au dorit, acum predarea prin intermediul 

internetului a devenit o necesitate. Nevoi sunt multe. Sunt copii care nu au suportul de lucru şi nici 

acces la internet. Sunt profesori care nu ştiu cum să adapteze predarea clasică la cea din mediul 

online. Sunt şi cei care nu ştiu ce platforme educaţionale online pentru elevi sunt mai uşor de folosit 

şi mai practice. 

Google Classroom este una dintre platformele recomandate de Ministerul Educaţiei 

Naţionale pentru lucrul online cu elevii. Aceasta oferă posibilitatea atât profesorilor, cât şi elevilor, 

să încarce materiale, să posteze diverse anunţuri şi, special pentru profesori, să dea note materialelor 

lucrate de elevi şi încărcate aici. Pentru utilizarea Google Classroom este nevoie de conturi Google 

pentru toţi utilizatorii, precum şi de activarea licenţei Google.Aplicaţia a fost lansată în anul 2014 şi 

este folosită în prezent de peste 20 de milioane de profesori şi elevi din întreaga lume. Are o 

interfaţă disponibilă şi în limba română, poate fi utilizată atât de pe computer, cât şi de pe un 

dispozitiv mobil cu sistem Android sau iOS, pot preda mai mulţi profesori, se pot pregăti cursurile 

în avans şi se comunică cu elevii în timp real. 

Microsoft Teams este o platformă ce beneficiază de un spaţiu de lucru bazat pe chat. 

Profesorii: 

• pot forma rapid clasele,

• pot împărtăşi cu elevii materialele didactice,

• pot posta anunţuri,

• pot împărţi clasele în grupuri mai mici pentru ca aceştia să poată lucra în grupuri la diverse

proiecte, 

• pot crea, distribui şi evalua teste,

• pot transmite şi evalua temele elevilor.

Intuitext oferă gratuit 2 platforme educaţionale online pentru elevi. Şcoala Intuitext este 

dedicată profesorilor şi elevilor din ciclul primar şi gimnazial şi poate fi folosită atât pentru 

învăţare, cât şi pentru evaluare. Examenul tău este o platformă ce ajută elevii să se pregătească 

pentru Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a, la Limba Română şi Matematică. 

Aplicaţia Zoom este una dintre cele mai utilizate pentru comunicarea în timp real. În varianta 

gratuită permite organizarea orelor cu până la 500 de participanţi. Profesorii şi elevii au posibilitatea 

de a interacţiona în timp real, în mod video şi permite şi crearea unei table virtuale interactive. Este 

disponibilă atât pentru computer, cât şi pentru dispozitive mobile cu sistem de operare Android sau 

iOS. 
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Zoom oferă multiple posibilităţi de interacţiune: 

• profesorul poate transmite informaţii cu ajutorul share screen,

• lecţiile pot fi înregistrate,

• se utilizează o tablă virtuală,

• lecţiile se salvează automat în cloud şi pot fi revăzute,

• clasa virtuală poate fi securizată,

• pot fi accesate diverse clipuri educaţionale de pe Youtube sau alte platforme,

• profesorul poate utiliza sau restricţiona, după caz, chat-ul interactiv,

• în timpul predării profesorul poate opri sunetul venit de la elevi pentru a facilita explicaţiile

fără întreruperi. 

Alte platforme de lucru sau în care se regăsesc materiale didactice, populare printre profesori 

şi elevi, sunt: Kinderpedia, Digitaliada, myKoolio, Kidibot şi Ask. 

BIBLIOGRAFIE: 

 Cucoș, C. Pedagogie, Editura Polirom, Iași, 2014 

https://profs.info.uaic.ro/~mihaela/teach/courses/iac/curs03iac.pdf 
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Şcoala în online şi promovarea imaginii școlii 

prof. Violeta Păşcuţi   

Şcoala Gimnazială nr. 11, GPP nr. 41, Oradea, Bihor 

Un rol deosebit de important pentru reuşita în viaţă a oricărui copil îl are educaţia. Prin 

educaţie ca fenomen social înţelegem transmiterea experienţei de viaţă de la o generaţie la alta, 

cunoaşterea bunelor maniere şi comportarea în societate conform cu aceste deprinderi. Importanţa 

educaţiei se poate vedea şi prin faptul că orice guvern, din orice stat cât ar fi el de sărac, are un 

minister sau un departament al învăţământului căruia îi alocă un procentaj din buget. Educaţia 

copiilor şi a tinerilor este o misiune delicată la care trebuie să participe cu eforturi susţinute atât 

şcoala, cât şi familia; cu alte cuvinte, educaţia se formează într-un mediu mai puţin formal cum este 

familia, iar apoi se continuă în mediul instituţionalizat cum este şcoala.  

Educaţia în România a fost unul dintre domeniile care a avut de suferit de pe urma 

nenumăratelor schimbări, a subfinanţării precum și a pandemiei începând din 11 martie 2020. Ani la 

rândul, mulţi tineri absolvenţi ai facultăţilor de profil au fost descurajaţi să urmeze o carieră 

didactică datorită remuneraţiei scăzute. Cu toate acestea nu există domeniu mai important pentru 

viitorul unei ţări ca educaţia. Credem că educaţia este importantă încă de la cele mai timpurii nivele 

ale acesteia, învăţământul preşcolar, deoarece aici se dezvoltă primele deprinderi ale copilului şi 

aici se dă startul pentru şcoală. Cu toate că am fost în pandemie, Ministerul educaţiei a luat decizia 

de a nu mai permite înscrierea în învăţământul primar a copiilor care nu au trecut prin nivelul 

preşcolar al educaţiei, drept pentru care începând din septembrie 2020, grupa mare a intrat legal în 

învățământul obligatoriu. 

În prezentul articol am dori să ne exprimă opinia cu privire la câteva aspecte ale imaginii 

instituţiei de învăţământ şi modalităţi de promovare a imaginii acesteia. O întrebare pe care ne-o 

punem ca şi cadre didactice este de ce este nevoie de promovare şi a cui este responsabilitatea 

aceasta. Nu ar trebui să fie această responsabilitate a administraţiei locale, a inspectoratelor şcolare? 

Părinţii aleg în principiu grădiniţa pe care o vor frecventa copiii lor după criteriul proximităţii 

faţă de domiciliu sau faţă de locul de muncă al părinţilor. Privind din această perspectivă, în măsura 

în care grădiniţa este situată într-o locaţie aglomerată din punct de vedere al populaţiei, ea nu va 

duce lipsă de copiii. În ciuda acestui fapt, realitatea din teren ne confirmă că nu toţi părinţii se lasă 

convinşi de acest criteriu. Sunt tot mai mulţi părinţi care sunt interesaţi şi de calitatea educaţiei, nu 

doar de proximitatea faţă de domiciliu. Pe lângă acest aspect, observăm o dezvoltare a concurenţei 

între instituţiile de învăţământ, părinţii preferând să aleagă şcolile cu reputaţie, mergând până acolo 

încât își fac flotant pentru ca al lor copil să frecventeze grădinița dorită. 

Finanţarea pe număr de elevi a pus o presiune suplimentară asupra instituţiilor de învăţământ, 

cadrele didactice fiind oarecum motivate să caute mai mulţi copii pentru a atrage mai multe fonduri 

pentru şcoală. Aceasta constituie totodată o ameninţare pentru multe şcoli cu un efectiv mai redus 

de copii datorită locaţiei acestora. 

Odată cu dezvoltarea clasei mijlocii din România, constatăm că acest criteriu al proximităţii 

nu este singurul care contează. Cel puţin din perspectiva oraşului Oradea, unde activez, există şcoli 

care atrag copiii pe criterii confesionale şi pe criterii de reputaţie. Unii părinţi sunt dispuşi să 

depună sacrificiul de a cheltui cu transportul pentru a se asigura că odraslele lor vor studia la 
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anumite şcoli cu reputaţie. Trăim astăzi într-un mediu concurenţial în care avem instituţii private 

care se luptă să atragă cât mai mulţi copii, în defavoarea uneori a şcolilor publice. Cum va face faţă 

învăţământul public acestor noi provocări? 

Trebuie să recunoaştem în primul rând că mijloacele tradiţionale de promovare a imaginii 

şcolilor nu mai sunt eficiente. Tânăra generaţie nu mai citeşte presa scrisă, nu mai foloseşte canalele 

tradiţionale de informare. Majoritatea părinţilor între 25 şi 35 de ani sunt familiari cu tehnologia 

modernă şi se informează din alte surse, cum ar fi cele online. Credem că este timpul ca şi 

mijloacele de promovare a imaginii şcolilor să se adapteze acestor schimbări. 

Confruntaţi cu lipsa unui buget pentru promovare şi publicitate a grădiniţelor publice şi ţinând 

cont de schimbările despre care am vorbit, ne întrebăm care sunt mijloacele pe care le putem folosi 

pentru o promovare eficientă a şcolii? 

În mod normal şcolile puteau să-şi promoveze imaginea prin performanţele copiilor în cadrul 

olimpiadelor organizate pe diferite discipline. Acestea puteau să se promoveze şi prin intermediul 

sportului, a echipelor de fotbal, volei, baschet, majorete, etc. Grădiniţele însă nu puteau apela la 

aceste mijloace, deoarece nivelul este unul cu totul diferit. Părerea mea este că în această perioadă 

pandemică, am ajuns pe picior de egalitate cu școlile, dacă nu chiar mai sus. Nu vreau să prezint 

partea negativă a școlii online pentru preșcolari, ci vreau să subliniez importanța activităților 

educative realizate în online care au dus la o reală promovare a imaginii dascălului și iminent a 

grădiniței. În toată această perioadă colaborarea educatoare – familie a fost extrem de strânsă. 

Datorită vârstei copiilor, noi educatoarele am fost nevoite să comunicăm cu familiile copiilor zilnic, 

de nenumărate ori, de dimineața până seara, fiind obligate să fim disponibile la orele libere ale 

fiecărui părinte în parte. Mai mult ca oricând părinții au văzut ce înseamnă o educatoare cu 

adevărat. 

Am considerat întotdeauna că cea mai eficientă metodă de promovare la nivelul preşcolar este 

prin părinţii copiilor aflaţi deja în grădiniţe. Printr-o educaţie eficientă şi o bună relaţie cu părinţii, 

aceştia sunt cei mai buni promotori ai noştri. Cel mai adesea fiecare părinte se informează despre 

grădiniţa la care doreşte să-şi dea copilul de la vecini sau prieteni. Cadrele didactice cu o reputaţie 

bună şi o pregătire exemplară nu vor duce lipsă niciodată de copii. Credem că acestea sunt cel mai 

eficient mijloc de promovare a grădiniţei. Dacă activitatea cadrelor didactice este completată de 

facilităţi moderne şi o mâncare bună oferită la grădiniţele cu program prelungit, cu certitudine 

aceste grădiniţe nu vor duce lipsă de copii. 

Ţinând cont de tendinţa despre care am vorbit mai sus, de tehnologizare a generaţiei mai 

tinere, cred că a avea un site cu informaţii, activităţi şi proiecte, sau o pagină de socializare sunt 

absolut necesare.  

O educaţie bună în grădiniţă va oferi un start bun pe calea cunoaşterii fiecărui copil. Acesta 

este motivul pentru care suntem provocaţi să punem un accent nu doar pe promovarea prin 

mijloacele moderne de marketing, ci să nu neglijăm cu niciun chip activitatea de la catedră, 

activitate care sperăm să o începem cât de curând. 
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Promovarea imaginii școlii în online 

prof. Vîrlan Oana-Elena 

Promovarea imaginii unei unități de învățământ este deosebit de importantă pentru toți 

beneficiarii actului educațional. Beneficiarii atât direcți, cât și indirecți(elevii, părintii) sunt cei ce 

intră în contact cu mediul școlar, comunitatea fiind astfel influențată de școală. Cerințele 

beneficiarilor, însă, și condițiile în care se desfășoară actul educațional fac din unitatea de 

învătămănt un cadru viu, un mediu care se află înt-o schimbare continuă. Astfel, Internetul, un 

domeniu oarecum “inaccesibil” tuturor până nu demult, a devenit acum, mai mult ca niciodată,  un 

mediu de promovare infinit, prin care o școala își poate construi o imagine. 

Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se realizează, în 

primul rând, prin rezultatele pozitive ale elevilor, părinții fiind interesați în principiu de acest 

aspect, acest lucru fiind obiectivul fiecărui cadru didactic din instituție și constă în motivarea 

elevilor printr-o educație individualizată, adaptată  la particularitățile fiecărui elev, folosirea 

mijloacelor tehnologice în strategii de predare atractive care vor îmbunătăți și crea o imagine 

pozitivă asupra școlii, armonizarea ofertei de servicii educaţionale şi formare permanentă cu nevoile 

specifice identificate în unitatea şcolară şi comunitatea locală. 

Promovarea imaginii instituției se realizează, de asemenea, și prin elaborarea unor proiecte la 

nivel local, prin activitățile extrașcolare (cu o puternică influență formativă) sau prin activitățile 

extracurriculare (care permit dezvoltarea creativității elevilor). O dată cu desfășurarea activităților 

instructiv-educative în mediul online, tot în online trebuie să se realizeze și promovarea imaginii 

școlii, și, așa cum am mai spus, dacă până nu demult, Internetul nu era atât de accesibil tuturor, iată-

ne ajunși în situația în care nu ne putem desfășura activitea, noi, cadrele didactive și ,ei, elevii, în 

afara acestui domeniu. În instituția de învățământ în care îmi desfășor activitatea, am realizat de-a 

lungul timpului mai multe activități prin care să promovăm imaginea școlii:  implicarea în proiecte 

alături de agenți comerciali din localitate ( liceul având specific tehnologic), promovarea site-ului și 

a paginii de facebook a instituției, promovarea ofertei educaționale în ziarul local, promovarea 

revistei liceului, realizarea de activități extrașcolare și extracurriculare. 

Acum ne-am adaptat situației actuale și împreună cu elevii , ne-am concentrat atenția asupra a 

ceea ce putem face în online pentru a ne promova școala, astfel că, interesul pentru concursurile și 

proiectele naționale a crescut, am desfășurat mai multe parteneriate prin care am făcut cunoscută 

instituția noastră și am adaptat revista școlii și am elaborat-o în format electronic. La fel , activitățile 

pe care de obicei le desfășuram cu prezență fizică ( Ziua Școlii, marcarea evenimentelor istorice de 

la 1 Decembrie și 24 Ianuarie, activitățile dedicate zilei de 15 ianuarie, gândurile de mulțumire 

primite de la foștii absolvenți ai liceului nostru) s-au transformat în întâlniri online la care au putut 

participa mult mai multe persoane.  

În concluzie,  imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce au aceștia 

nevoie, indiferent de mediul în care se desfășoară actul educațional : educație de calitate, accesul la 

ofertele educaționale, individualizarea învățării, promovarea unui comportament moral pozitiv și 

participarea la activitați extrașcolare sau extracurriculare. 
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Online School 

Teacher Vȋță Alina 

The concept of traditional education has changed radically in the last couple of years. Being 

physically present in a classroom isn’t the only learning option.  Nowadays, we have access to a 

quality education whenever we want, as long as we have access to a computer. And mostly because 

of the new virus we are entering a new era: that of an online education. 

For my coleague teachers it was hard to understand the notion of leaving behind the 

conventional classroom. But eventually they understood that there is only one way in which we can 

share the lesson and we evaluate our students. In the following lines I will try to mention a few 

reasons for having online teaching. Online education tends to be more affordable. We can also save 

money from the class materials, which are often available for free.  

Online education is a sensible choice whether we are students or adults. As a student, this can 

be a way of learning new things. As an adult, there are many reasons why we should get involved in 

online education. 

Using an online educational platform allows for a better balance of work and studies, so there 

is no need to give anything up. Having a common agenda between the student and the teacher can 

also prompt both parties to accept new responsibilities and have more autonomy. 

In a space as vast and wide as the internet, there are infinite skills and subjects to teach and to 

learn. In our school we use Google Classroom and Google Meet but there are situations in which 

the teachers have to communicate with their students using other apps. 

Online education enables us to study or teach from anywhere in the world. This means there’s 

no need to go from one place to another, or follow a rigid timetable. Not only do we save time but 

we also save money, which can be spent on other priorities. The virtual classroom is also available 

anywhere there is an internet connection. 

It allows for a customized learning experience. Online education is flexible for each student’s 

individual requirements and level of ability. Online classes tend to be smaller than conventional 

class size. Most of the time, online learning platforms only allow one student at a time and it allows 

for greater interaction and more feedback. 

There’s often access to different materials such as videos, photos online as well, and teachers 

can also integrate other formats like forums or discussions to improve their lessons. 

If we take into considerations all these reasons, we will have better online classes for our 

students and they will have opportunities for a better education.  

Online learning platforms are nowadays a way of giving to following generations new 

perspectives on teaching and of course on learning. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

Prof. Vitályos Ștefan 

Școala Gimnazială Nr. 1 Negoieşti 

Comuna Ștefan cel Mare, Județeul 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. 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 3, MARTIE, 2021

1069



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 realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Educatoare: Vlad Marinela 

Prof. inv. prescolar: Vlad Codruta 

Gradinita cu P. P.”Albinutele” Bucuresti, Sector 6 

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. 

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. 
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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. 

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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ŞCOALA ON LINE 

PROF. INV. PRIMAR VLAD GABRIELA 

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. Stresați – părinții, pentru că, obligați să rămână acasă din cauza 

pandemiei și să preia astfel o parte din sarcina și din responsabilitățile școlii, au realizat în 

majoritatea lor cât de complexă și de dificilă este munca învățătorului și a profesorului.  Au realizat 

că învățământul este o activitate complicată și că problema nu era la școală, ci, cel puțin în parte, 

chiar la ei și la copiii lor. Și, mai ales, au realizat că nu sunt pregătiți și nu se pricep să gestioneze 

această aventură a cunoașterii umane numită învățare. Stresați sunt și profesorii, pentru că, obligați 

să iasă din rutina școlii tradiționale și să intre în necunoscutul erei digitale, trăiesc acum momentul 

adevărului. Acela că e greu să te schimbi, dacă schimbarea nu e pregătită minuțios și, mai ales, dacă 

ea nu vine din interior.. 

Cadrele didactice trebuie să realizeze în această perioadă următoarele activități precum: 

proiectarea  activitățile-suport pentru învățarea online din perspectiva principiilor didactice și a 

celor privind învățarea online; desfăşurarea unor  activități 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; elaborarea unor  instrumente de evaluare 

aplicabile online, pentru înregistrarea progresului elevilor; oferirea de feedback constructiv 

permanent fiecărui elev, în urma participării la activitățile desfășurate și a rezolvării. Astfel, 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.  În 

schimb, elevii de gimnaziu, au descoperit că se pot adapta mai repede, că le e dor de școala 

normală, au învățat să-și aprecieze mai mult profesorii și au descoperit puterea resurselor interactive 

online și a clipurilor video pe care le-ar lua și în școala fizică. 

Ce au învățat din lecțiile online? 

Au învățat un nou mod în care pot fi predate lecțiile, Le-a plăcut posibilitatea de partajare a 

ecranului și faptul că pot vedea colegii în același timp,au avut acces la informații pe internet link-uri 

și video, și am continuat învățarea, temele mai puține și lipsa ghiozdanului greoi,lecțiile mai scurte 

și prin jocuri, cu materialele vizuale și clipurile de pe YouTube, să fie mai organizați și mai atenți, 

ca să nu piardă informații. 
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Ce le-a lipsit cel mai mult?     

Colegii, curtea școlii, profesorii, glumele și interacțiunea direct cu ceilalți, orele predate la 

școală și pauzele petrecute cu colegii. 

Ce ar lua din școala în școala normală? 

Folosirea telefoanelor și laptopurilor la mai multe materii,mai puține teme și multe dintre 

materialele prezentate de profesori,emoțiile mai puține,dependența mai mică de manuale și caiete 

Cel mai mult le-a plăcut în școala online… 

• Că se puteau vedea când vroiau prin platformă; aveau un program flexibil; trezirea mai

târziu,înveselirea, urările de dimineață , dispoziția creată, ore mai puține,învăţau  să se respecte 

atunci când vorbeau  şi fiecare elev poate lucra individual fără a fi influenţat de alt coleg. 

Le este dor de… 

• Acea stare de bine pe care o aveau când eram la școală,îmbrățișarea colegilor, clasa, să poată

atinge creta și tabla, mesajele pozitive de pe tablă. și blândețea doamnei pe care o simțeau  din 

privirea ei; elevii au trecut prin stări diferite, de la entuziasmul primelor întâlniri, apoi la nostalgie și 

dor de Școala pe care o cunoșteau, pentru ca mai apoi să înțeleagă că această este singura soluție de 

a continua școala;în Școala online elevii și-au îmbunătățit competențele digitale, exersând tot felul 

de platforme și aplicații pe care le-am folosit frecvent. Mulți au recunoscut că au devenit mult mai 

răbdători, mai atenți și și-au dat seama că Școala poate fi făcută și în acest mod în situații de nevoie; 

chiar dacă aceste noi provocări îi entuziasmează, recunosc că le este foarte dor de colegi, de doamna 

învățătoare, de pauzele pline de joc, de salutul de dimineață și le este foarte dor de Libertate; își 

doresc pe mai departe să continuăm în același ritm, să învățăm din toate, cum facem noi acum, să ne 

jucăm online jocuri educative, să învățăm și să ne bucurăm de orice activitate petrecută împreună. 

Această perioadă va avea un mare impact asupra elevilor și asupra viitorului învățământului, 

de aceea și ei spun că pe viitor folosirea tehnologiei nu ar trebui îngrădită și limitată în școală, că ori 

de câte ori din orice motiv un coleg va lipsi să poată participa online alături de colegi la orele din 

clasă. 
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Promovarea imaginii școlii 

Școala Gimnazială Nr. 10 Sighetu Marmației   

Prof. înv. primar, Vlad Irina Adela 

„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 

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. 

Promovarea imaginii  şcolii se constituie ca un obiectiv prioritar şi se realizează prin diferite 

acţiuni: înfiinţarea site-ului şcolii, festivităţi la care sunt invitaţi membri ai comunităţii locale, 

parteneriate cu alte şcoli sau instituţii publice, publicarea unor articole în reviste de specialitate, 

participarea la simpozioane, proiecte educaţionale. 

Mediul şcolar se concretizează într-un spaţiu  plăcut, primitor care asigură siguranţa şi 

securitatea copiilor. Sălile de clasă  sunt dotate cu mijloace educaţionale moderne, mobilier 

individual şi mobil şi sunt amenajate în funcţie de particularităţile de vârstă ale copiilor şi ţinând 

cont de preocupările şi nevoile acestora. 

La nivelul şcolii există strategii prin care se urmăreşte: progresul elevilor prin stimularea 

eficienţei individuale în asimilarea conţinuturilor; stimularea creativităţii elevilor prin implicarea 

acestora în diverse activităţi; stimularea implicării părinţilor în activităţile şcolii şi încurajarea 

dialogului; creşterea capacităţii elevilor de autoevaluare  şi conştientizarea rolului şcolii în propria 

formare. Oferta de opţionale presupune o gamă largă de activităţi pentru care părinţii optează ţinând 

cont de aptitudinile şi dorinţele copiilor:  jocuri de inteligenţă, dansuri,  atelier de creaţie, limba 

engleză și educație financiară. 

Desfăşurarea de serbări şcolare, dezbateri, şedinţe individuale şi colective, mese rotunde , 

activităţi demonstrative, sărbătorirea zilelor de naştere ale copiilor , festivităţi de deschidere sau de 

încheiere a anului şcolar, excursii oferă părinţilor oferă imaginea clară a unei instituţii care a stabilit 

strategii bazate pe creşterea calităţii actului instructiv educativ. 

Gama variată de activităţi extraşcolare desfăşurate în timpul anului şcolar sau în perioada 

vacanţelor contribuie la petrecerea în mod relaxant şi plăcut a timpului liber. 

Şcoala şi familia sunt cei doi stâlpi de rezistenţă ai educaţiei, care contribuie, prin mijloace 

specifice, la formarea tineretului. Familia este prima şcoală a copilului. Aceasta oferă copilului 

primele informaţii despre lumea cel înconjoară, primele norme şi reguli de conduită, dar şi climatul 

socio-afectiv necesar trebuinţelor şi dorinţelor sale. 
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Școala este primul segment al unui sistem de învăţământ care îşi propune pregătirea 

indivizilor pentru o integrare socială activă. Instituţia îşi asumă această finalitate, transpunând-o în 

procesul de socializare primară şi în pregătirea pentru viață. Prin activităţile pe care le desfăşor la 

clasa cu elevii în timpul orelor de curs urmăresc să formez elevilor competenţe, valori şi atitudini 

menite să asigure o înţelegere profesională optimă. 

Ca profesor pentru învățământul primar, folosesc în predare atât metode moderne cât  şi 

metode  tradiţionale. Consider că ambele metode îşi au rolul lor în dezvoltarea  gândirii și a tuturor 

competențelor cheie. Şcoala este instituţia care realizează în mod planificat şi organizat sprijinirea 

dezvoltării individului prin procesele de instrucţie şi educaţie, concentrate în procesul de 

învăţământ. O şcoală eficientă este partenera elevului care recunoaşte importanţa şcolii, prima 

urmând să caute şi să atragă în procesul didactic resurse educative ale societăţii, pe care le 

identifică, le implică şi le foloseşte activ. Primii parteneri sunt beneficiarii direcţi şi indirecţi ai 

serviciilor educaţionale, urmând instituţiile din cadrul comunităţii sau apropiate mediului şcolar. 

Școala on-line a fost o provocare atât pentru profesori cât și pentru părinți, o experiență cu 

avantaje și dezavantaje. Avantajele sunt cele legate de tehnologizarea procesului instructiv-

educativ, iar dezavantajele sunt lipsa device-urilor în unele situații și lipsa socializării față în față. 

„Școala cea mai bună este aceea în care vezi alături de tine sufletele care-ți sunt ca frații și 

surorile.” -  Nicolae Iorga 
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Promovarea imaginii școlii 

Școala online    

Prof. înv. primar Vlad Rodica Daniela 

Învățământul online reprezintă o etapă nouă și specifică în organizarea activității didactice, 

dar și o provocare pentru toate cadrele didactice și elevi. Astăzi, mai mult ca oricând, trebuie să 

stimulăm competențele digitale specifice care să le permită profesorilor, dar și elevilor să utilizeze 

potențialul tehnologiilor digitale pentru a-și transforma modalitățile de predare și învățare. 

Din punct de vedere al elevului, beneficiile învăţării online sunt multiple, aceştia pot exersa și 

aprofunda sub formă de jocuri interactive noțiuni predate anterior, se pot bucura de aceste resurse 

educaționale când şi unde doresc. În mediul online elevii sunt mai receptivi la informațiile venite 

din zona digitală, experiența aceasta fiind una pozitivă, oferindu-le oportunitatea de a se distra, fără 

să își dea seama că învață în același timp. Învăţarea online înseamnă interacțiune, mișcare, schimb 

de activități, joacă, provocare. Tehnologia îi ajută pe elevi să devină capabili să identifice ceea ce au 

nevoie pentru a învăța, găsesc și utilizează resursele online și aplică informațiile la teme și proiecte.  

Acest lucru le sporește eficiența și productivitatea, le dezvoltă abilități de gândire critică, care 

stau la baza dezvoltării raționamentului analitic, îi învață să ia decizii mai coerente. Jocurile 

interactive desfăşurate în mediul online sunt instrumente excelente care îi învață pe copiii să se 

disciplineze, să respecte regulile și îndrumările pentru a participa, să aibă răbdare, o altă abilitate și 

o caracteristică a inteligenței emoționale. De asemenea, elevii își dezvoltă sentimente pozitive de

realizare și stăpânire de sine atunci când dobândesc noi deprinderi de a utiliza tehnologia digitală.

Devin mai încrezători, mai dornici să exploreze și să descopere lucruri noi. Şcoala online îi 

ajută pe elevi să fie mai implicați în acest proces și mai interesați să-și dezvolte baza de cunoștințe, 

poate fără să-și dea seama, pentru că învață într-un mod activ, angajat și implicat. Prin intermediul 

învăţării online, părinţii au posibilitatea monitorizării activității copilului, au posibilitatea de a 

consulta în orice moment rapoartele de activitate ale copilului, de a detecta eventualele probleme, 

de a comunica rapid şi eficient cu cadrul didactic.  

Învățarea online 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 

stimuleze procesul instructiv-educativ, pe care să-l ghideze mai mult decât să îl controleze. Resurse 

de predare și învățare digitale sunt foarte multe, însă importantă este selectarea celor care sunt 

captivante și interesante pentru elevi, cunoscute profesorilor, adaptate capacităților intelectuale și 

obiectivelor educaționale. Transferarea activităților de învățare în mediul online a marcat schimbări 

majore nu doar pentru elevi, ci pentru întreaga familie, o modalitate de depășire a limitelor, căutare 

de resurse și materiale online care să fie utile, accesibile și să asigure conținuturi educative de 

calitate.  

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. Utilizarea 

mijloacelor digitale, a programele și aplicațiilor moderne, introduc o nouă modalitate de a lucra cu 

imagini, sunet, materiale video și text. Influența tehnologiei în educație este inevitabilă, ceea ce 

rămâne de făcut este să fie asimilată și folosită pentru formarea individului ca personalitate modernă 

în societate. Contextul actual a accelerat procesul de învăţare online. Într-un timp relativ scurt, 

profesorii, învățătorii și educatorii au fost nevoiți să se perfecționeze în vederea utilizării uneia sau a 
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mai multor platforme educaționale. Aceste platforme le oferă profesorilor posibilitatea de a gestiona 

fluxul de lucru la clasă cu ajutorul Google Classroom sau Microsoft Teams (distribuire de materiale 

suport de curs, distribuire de teme, acordare de feedback personalizat, notare), de a organiza 

videoconferințe cu ajutorul Meet sau Teams, de a folosi tabla virtuală cu ajutorul Google Jamboard 

sau Microsoft Whiteboard și de a avea acces la tot ceea ce este necesar pentru a  derula activitatea 

didactică prin aplicațiile online. 

Pe lângă competențele digitale formate prin utilizarea platformelor, a fost necesară și crearea 

de noi resurse didactice adecvate acestui nou mediu de facilitare a învățării. Așadar, pe lângă orele 

petrecute în fața calculatorului pentru înțelegerea funcționalității tuturor instrumentelor digitale ce 

alcătuiesc platformele s-au adăugat cele creării noilor materiale didactice necesare desfășurării 

scenariului didactic imaginat, dar și instruirii elevilor în utilizarea platformelor.  

Printre avantajele susținerii lecțiilor online s-ar putea enumera: elevul poate învăța în ritmul 

lui, fără a fi presat de timp sau perturbat de colegi; cursurile și resursele atașate acestora pot fi 

accesate oricând; evaluarea rezultatelor obținute de elevi se poate realiza relativ rapid; învățarea 

digitală este mult mai interactivă, mai ușor de reținut și asimilat decât manualele voluminoase; 

digitalizarea reprezintă un context mai bun, care oferă o perspectivă mai largă și activități mult mai 

atractive decât metodele tradiționale de învățământ, iar acest lucru îi ajută pe elevi să se conecteze 

mai bine cu materialele de studiu; instrumentele și tehnologiile digitale educaționale, cum ar fi 

platformele sociale, îi ajută pe profesori să creeze și să administreze grupuri de lucru/comunicare; 

învățarea digitală nu numai că permite elevilor să acceseze tot mai multe informații, dar pot și să se 

asigure că informațiile sunt adaptate nevoilor lor specifice; instrumentele și tehnologia digitală oferă 

profesorilor șansa de a împărtăși rapid informații și resurse educaționale cu alți profesori, în timp 

real. 

Cu plusuri sau cu minusuri, consider că școala online nu poate înlocui școala normală cu 

prezență fizică, ci o poate completa, deoarece pe termen lung poate avea efecte nedorite asupra 

elevilor, dar și a cadrelor didactice, în special afectarea sănătății ochilor, dar și emoțional. Cu toate 

acestea, educația în mediul online va fi, cu siguranță, o componentă nelipsită a școlii viitorului. Se 

pare că ideea îmbinării învățământului tradițional cu instruirea online este soluția optimă.  
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PROMOVAREA ȘCOLII IN ONLINE 

Vădan Maria 

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. Scoala online a apărut neașteptat, ca o mare 

necesitate și ne-a provocat să fim deschiși către noile tehnologii la un alt nivel, mai înalt decât eram 

pregătiți emoțional, tehnologic, legislativ, economic. 

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 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.

În general, atitudinea elevilor față de această formă de învățare a fost una pozitivă, mai ales că 

implica folosirea dispozitivelor electronice cu care ei sunt foarte familiarizați. Prezența lor la aceste 

activități ajunge să fie, în unele situații și de 100%, ținând cont și de condițiile excepționale în care 

ne aflăm izolați la domiciliu. Cu toate acestea, nu toți elevii au mijloacele necesare pentru a 

participa la orele online, așa cum nu toți elevii se raportează responsabil la actul de învățare, fie 

online, fie față în față. 

Lecțiile online se țin pe diverse aplicații, instrumente de interacțiune în timp real, cu video și 

text: Zoom, Meet, Skype, Discord sau WhatsApp. Există și 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 : Google 

Classroom, Kinderpedia (platforma unitară la nivelul unității școlare). 
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Elevii au acces la Internet de pe calculator, laptop, tabletă sau telefon inteligent, căști și 

webcam (opțional) pentru a putea participa online. În cazurile în care elevii nu au acces la Internet , 

nu au acasă echipamentul necesar pentru a se putea conecta și alte cazuri speciale, inclusiv elevii cu 

CES, s-au conceput fișe și activități speciale. La clasele primare sunt utilizate, pe lângă fișele de 

lucru, filmulețe și jocuri interactive care să necesite prezența copilului pentru un timp scurt în fața 

ecranului. 

Cadrele didactice postează, în zilele în care au ore la o anumită clasă, materiale pe care elevii 

le parcurg în ritmul lor și sunt precizate termene până la care elevii au de realizat sarcinile de lucru.  

Astfel, ei devin responsabili pentru felul în care își organizează timpul și materialul de învățat. 

Unele dintre cele mai frecvente situații-problemă întâmpinate în timpul școlii online din 

partea elevilor și părinților sunt:  

- Copiii erau mult mai entuziasmați când mergeau fizic la școală.

- Lipsa conexiunii la internet, a semnalului wi-fi uneori.

- Dificultăți de utilizare a platformelor și instrumentelor digitale pentru elevi, părinți și

profesori. 

- Lipsa de interes sau de dispozitive a copilului pentru acest tip de studiu.

- Copilul nu mai dă randament din cauza relaxării şi gândului că este acasă și nu mai ia școala

în serios. 

Sistemul online a fost și este o adevărată provocare pentru noi toți, profesori, copii, părinți 

.Aceasta pandemie a avut si efecte pozitive deoarece aproape toata omenirea si-a dezvoltat 

abilitățile in online! 
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Impactul şcolii online asupra elevilor cu C.E.S 

Prof. Vladescu Ionela Mariana 

C.Ş.E.I  “Elisabeta Polihroniade”, Vaslui

Situaţia ȋn care ne aflăm ȋncă din luna martie, ne-a forţat să luăm parte la schimbări radicale ȋn 

ceea ce priveşte funcţionarea şcolii cȃt şi a procesului intsructiv-educativ. Lecţiile online au ȋnceput 

ȋn ȋmprejurări triste, fără o pregătire prealabilă şi au fost, pentru mulţi dintre noi o adevărată 

provocare, neavȃnd suficiente informații și competențe specifice instruirii asistate de calculator. 

O situaţie extrem de dificilă o ȋntȃlnim ȋn şcolile speciale, destinate elevilor cu deficiențe 

grave, severe, profunde şi/sau asociate, unde organizarea online a procesului de educare/evaluare 

este ȋn cele mai multe cazuri imposibilă . Copiii cu dizabilităţi nu pot sau resuşesc foarte greu să 

interacţioneze cu procesul educaţional prin intermediul  unui dispozitiv tehnic.  

Educaţia integrată a copiilor cu CES urmăreşte dezvoltarea capacităţilor fizice şi psihice a 

acestora care să-i apropie cât mai mult de copiii normali, ȋnsă ȋnvătămȃntul online nu se poate plia 

pe toate tipurile de dificultăţi/dizabilităţi/cerinţe educative speciale, avȃnd un impact negativ asupra 

procesului instructiv-educativ. 

Copiii cu CES au dificultăţi de învăţare şi dizabilităţi care fac ca învăţarea pentru ei să fie mai 

grea decât pentru alţi copii de aceeaşi vârstă, din acest motiv această formă de ȋnvăţămȃnt face ca 

barierele de mediu (fizice), să nu mai fie îndepărtate, ci să revină amplificate și se adaugă la 

intensitatea afectării funcţionale și la limitările de activitate ale copilului, căruia îi este astfel 

îngreunat suplimentar accesul la educație. Sunt situaţii ȋn care copiii nu au acces ori nu au 

posibilitatea de a utiliza dispozitive tehnice, dată fiind situţia lor familială sau a mediului ȋn care 

trăiesc. Mulţi dintre copiii şcolilor speciale provin din centre de plasament sau familii 

defavorizate,fapt care a ȋngreunat efortul nostru de  a ţine legătura cu ei. Din această cauză 

utilizarea platformelor de ȋnvăţare cu mulţi dintre aceşti elevi nu se poate realiza, ȋn acest caz 

grupurile de whatsapp fiind modalitatea cea mai viabilă de desfăşurare a activităţii didactice. 

Alt aspect negativ al invăţămantului online este legat de interacţiunea profesor-elev, 

interacţiune care este limitată in mediul online deoarece nu este o interacţiune reală, nu eşti acolo ca 

să-i vezi reacţiile elevului (aspect foarte important ȋn lucrul cu copiii cu CES), nu ştii dacă metodele 

tale sunt eficiente.  Ȋn interacţiunea faţă ȋn faţă, eşti acolo, vezi dacă dau rezultate metodele tale şi, 

dacă nu, le modifici, le adaptezi. Ȋn ceea ce priveşte scoala online, acest lucru devine mai dificil. 

Ȋn concluzie consider că ȋnvăţămȃntul online scade semnificativ calitatea educaţiei atunci 

cȃnd vorbim de această categorie de elevi, ȋnsă, prin eforturi susţinute vom reuşi să găsim soluţii şi 

să trecem cu bine prin această această perioadă dificilă.  
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ACTIVITĂȚILE EDUCATIVE ON-LINE ÎN GRĂDINIȚĂ 

Prof. Vladu Mihaela   

Grădinița cu P. P. Nr. 20-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.  

Problemele întâmpinate de tineri 

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

• Au nevoie de o perioadă de adaptare și de reguli potrivite.

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)
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• Lipsa de experiență cu metodele de lucru online și cu pedagogia digitală

• Schimbarea mediului de predare și adaptarea la predarea experiențială

• Schimbarea programului de ore

Cu toate acestea, ne bucurăm să vedem 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. Dupa 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.Legatura între procesului de învăţământ şi 

calculatorul presupune: predarea unor lecţii de comunicare de noi cunoştinţe, aplicarea, 

consolidarea, sistematizarea noilor cunoştinţe, verificarea automată a unei lecţii sau a unui grup de 

lecţii, verificarea automată a unei discipline şcolare sau a unei anumite programe şcolare.. Procesul 

instructiv- educativ atât de complex, devine scena a trei actori:educatorul, elevul şi calculatorul, 

care împreună caută să asigure succesul demersului didactic. 

Preșcolarii, sunt captați de aceste noi tehnologii, ei utilizandu-le de la fragede vârste cu o 

ușurința miraculoasă. Soft-urile alese în desfăşurarea activităţilor trebuie să fie bine structurate, 

copilul putând alege orice etapă din cele prezentate cu ajutorul mouse-ului, sau poate repeta 

anumite secvenţe, pentru a ajunge să cunoască şi să înţeleagă toate noţiunile cuprinse în jocul 

respectiv. Acestea trebuie să fie în acelaşi timp educative, distractive şi interactive. De exemplu, 

folosind dorinţa copilului de a învăţa noţiuni noi, sau consolidarea acestora despre lumeaanimalelor, 

este invitat într-un „Parc Zoo virtual”, unde are mai multe variante de joc. Preşcolarii îşi pot 

consolida cunoştinţele, rezolvând sarcinile primite. Personajul îi cere copilului să analizeze 

imaginea de pe ecran, să compare forma şi mărimea animalelor, hrana şî mediul în care trăieşte, 

prin alăturare vizuală.  

Imaginile individuale se prezintă pe rând şi copilul trebuie să facă apel, fie la imaginea de 

ansamblu care i se prezintă când greşeşte, fie la cunoştinţele dobândite anterior. Jocul se desfăşoară 

interactiv, calculatorul îl sfătuieşte pe cel ce se joacă, să se gândească bine şi îl încurajează să 

încerce din nou, dacă a greşit. Răspunsurile corecte sunt răsplătite cu strigăte de bucurie, aplauze şi 

laude, 33 pentru că a rezolvat corect sarcina de joc. Programul are mai multe variante de joc: 

reparăjucăria (trebuie asamblate piesele lipsă şi apoi colorate după dorinţa copilului), matematică 

siluete ale animalelor, ghicitori, labirint, construcţii (căsuţa iepuraşului), ghiceşte indicii (personajul 

este ascuns şi trebuie găsit dând clic pe fiecare cifră. După ce rezolvă toate sarcinile, copilul este 

lăudat, aplaudat şi primeşte recompensă o medalie). 

Bibliografie: 

Marin Manolescu, (2004) Curriculum pentru învăţământul primar şi preşcolar. Teorie şi 

practică, Editura Credis. 

M. Lespezeanu -,,Tradiţional şi modern în învăţământul preşcolar” –O metodică a activităţilor

instructiv-educative, Ed. S. C. Omfal Esenţial S.R.L.,Bucureşti, 2007; 

Daniela Vlădoiu, Instruire asistată de calculator, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, 2005; 
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Învățarea interactivă-Învățarea on-line 

- Instrumente online pentru evaluarea elevilor-

Prof. înv. primar Vlăduțescu Georgeta 

Liceul Tehnologic Bâlteni- Scoala Gimnazială nr. 1, Peșteana-Jiu, Gorj 

Didactica tradiţională se centrează pe activitatea profesorului, cu rol de sursă unică de 

cunoştinţe, deţinător al adevărului absolut, care transmite, dispune şi controlează întreaga activitate 

didactică. Elevul se supune, urmăreşte, receptează pasiv şi execută. Acest raport de dominare din 

partea profesorului nu face altceva decât să stârnească din partea copilului sentimente de aversiune, 

să întreţină o atmosferă încărcată, tensionată, apăsătoare. Raportul de dominare din partea 

profesorului înăbuşe spiritul de iniţiativă şi cooperarea, defavorizând comunicarea autentică, 

întreţine anonimatul şi inhibă copilul.  

Avanpremieră – angajăm toţi elevii 

Pentru a fi motivaţi să înveţe, elevii trebuie implicaţi şi angajaţi în desfăşurarea lecţiilor din 

clasă. Elevii nu vor fi motivaţi dacă se află într-o poziţie de aşteptare pasivă în clasă. Trebuie să fie 

participanţi activi în timpul învăţării. Cu cât mai activi sunt elevii, cu atât mai motivaţi vor fi să 

înveţe şi vor obţine rezultate mai bune. Când elevii nu sunt angajaţi în instruirea din clasă, se 

plictisesc, şi atunci când se plictisesc se gândesc la altceva şi se comportă ca atare. 

Avanpremiera poate fi definită ca un preambul al unor atracţii viitoare ale lecţiei. Îi 

stimulează pe elevi să înceapă să înveţe anticipând o lecţie. 

O avanpremieră are două scopuri: 

• Familiarizează şi introduce elevii în lecţie;

• Lasă elevii să-şi dea seama despre ce va fi vorba în lecţie.

Există câteva principii specifice pentru a crea o avanpremieră eficientă:

• Se raportează la obiectivul învăţării. Avanpremierea trebuie să fie legată de obiectivul

lecţiei. Dacă le spuneţi elevilor de la început despre ce vor învăţa, vor creşte astfel şansele lor de 

înţelegere. 

• Stimulează interesul şi este relevantă pentru vieţile elevilor. O avanpremieră trebuie să fie

relevantă şi interesantă pentru vieţile elevilor şi pentru ceea ce învaţă. 

• Este scurtă. Două până la patru minute sunt suficiente pentru a prezenta o avanpremieră, şi

apoi treceţi la restul lecţiei. 

• Utilizaţi-oîn fiecare lecţie. Faceţi o avanpremieră la fiecare început de lecţie sau la fiecare

secţiune de instruire. 

Există multe metode prin care se poate face o avanpremieră: 

▪ Întrebări care stimulează gândirea;

▪Materiale vizuale ajutătoare;

▪Muzică;

▪Demonstraţie;

▪Mişcare,

▪ Persoană invitată să vorbească.
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Când elevii sunt implicaţi de la începutul lecţiei, sunt mult mai dispuşi să rămână angajaţi pe 

parcursul instruirii fără o atenţionare constantă din partea profesorului. 

Bibliografie: 

1. Karthwohl 2002 – David Karthwohl, A Revision to Bloom’s Taxonomy. An Overview, în

Theory into Practice, volum 41, nr. 4, The Ohio State University, p. 212-218. Song 2015 – Meiyi 

Song, 

2. Web 2.0 Tools in Teaching and Learning, postat pe teaching.pitt.edu/blog/web-2-0-tools-

inteaching-and-learning/, 

3. Web 2.0 tools that correlate with the revised Bloom’s Taxonomy, disponibil pe Web 2.0 for

the Classroom, web20fortheclassroom.wikispaces.com/Revised+Bloom%27s+Taxonomy, 

4. kahoot.com/

5. storybird.com/

6. http://mate.info.ro/Stirea-902-prezentare-kahoot-un-joc-educativ-de-invatare.html
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COMUNICAREA ÎN ȘCOALA ONLINE 

Profesor învăţământ preşcolar Vlaicu Jipu Ioana Smaranda 

Grădiniţa G. P. P. 18 Iaşi 

“Educația este un tip particular de acțiune umană, o intervenție sau direcționare, o categorie 

fundamentală a pedagogiei. 

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.” Aristotel, în lucrarea sa „Politica”, 

considera că „educația trebuie să fie un obiect al supravegherii publice, iar nu particulare”.” 

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. 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.

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 școlii este un 

complex constituit din istoria organizației școlare, calitatea ofertei educative, performanțele sale și 

stabilitatea instituțională, dar nu in ultimul rand de prestigiul în comunitate. Atunci cand se incearca 

o strategie de optimizare a imaginii unei unitati scolare, se ține cont, în primul rând, de obiectivele

instituției școlare, dar și de orizontul de așteptare. Echipa de conducere a unitatii scolare trebuie să

evidențieze rolul școlii în dezvoltarea academică, socială, emoțională, estetică, fizică a copiilor.

Factorul principal în crearea imaginii școlii îl reprezintă calitatea procesului instructiv și 

educația asociată cu calitatea cadrelor didactice. Odata cu venirea pandemiei, cadrele didactice au 

fost nevoite să se acomodeze cu sistemul online. Multe probleme au fost întampinate de aceştia, 

însa au trecut cu brio peste ele ( cel puţin majoritatea cadrelor didactice). Imaginea unităţii şcolare 

nu trebuie să fie afectată din pricina problemelor întâmpinate de cadrele didactice care la început, 

poate au întâmpinat dificultăţi. Imaginea acestora, a unităţilor şcolare, este promovată prin 

aptitudinile profesorilor, care au făcut efortul de a se adapta într-un timp relativ scurt, la ceva nou, 

predare învăţare online. Legăturile dintre profesori şi copii/ elevi, dar şi dintre profesori şi părinţi, 

cu siguranţă au întărit încrederea în părerile despre imaginea şcolii. Comunicarea este cheia care 

duce la promovarea imaginii şcolii în mediul online. Atâta timp cât a existat comunicare între 

profesori şi elevi/copii, dar şi între cadrele didactice şi părinţi, cu siguranţă imaginea şcolii a rămas 

la fel de bună, sau s-a îmbunătaţit. 

Personal consider, faptul că şcoala online s-a putut desfăşura în condiţii optime, acolo unde 

interesul profesorului s-a văzut. Cu siguranţă a contat enorm si implicarea conducerii unităţilor 

şcolare, care au pus la dispoziţia cadrelor didactice necesarul pentru a-şi putea desfăşura munca în 

mediul online, dar şi comunicarea dintre cadrele didactice ale unităţilor si ajutorul reciproc oferit de 

aceştia. Școala online nu o consider benefică pe termen lung, însă în perioada acesteia, promovarea 
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imaginii unităţilor şcolare, nu trebuie lăsată pe ultimul loc. Este important ca toate cadrele didactice 

să-şi valorifice munca, prin aceasta trudă, fiind promovată imaginea şcolii. 

Bibliografie: 

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

- https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/268-275_1.pdf

- https://ro.wikipedia.org/wiki/Educa%C8%9Bie
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Școala online și  promovarea imaginii școlii 

Autor: prof. VLĂSCEANU Nicoleta Alina   

Școala Gimnazială Nr. 2 Picior de Munte Boboci, Jud. Dâmbovița 

Munca unui om se poate plăti. Caracterul, cultura lui, nicicând. –Mihai Eminescu 

Începând din luna martie a anului trecut, sistemul de învățământ românesc s-a văzut pus în 

situația de a răspunde unei noi provocări: predare-învățare-evaluare online. Mai multe întrebări au 

frământat atât cadrele didactice (Cum voi face?, Cum îmi proiectez orele?, Ce platformă să 

folosesc?), cât și beneficiarii direcți- elevii- și cei  indirecți ai actului educațional-  părinții. Treptat, 

au fost găsite și răspunsuri, grație preocupării fiecăruia dintre noi de a duce mai departe, cu 

profesionalism și cu responsabilitate, o misiune ale cărei începuturi entuziaste au fost în vremuri 

considerate de normalitate. Am pătruns mai adânc semnificațiile sintagmelor formare continuă, 

formare și dezvoltare profesională, pornind în căutarea instrumentelor necesare școlii online. 

În unitatea de învățământ, în demersul nostru didactic, și-au făcut loc platforma Classroom și 

mai multe aplicații, alături de Meet, Zoom. În vederea asigurării unui act educațional de calitate și 

în mediul online, am participat la cursuri de formare organizate de echipa Digital Nation, de diferite 

Case ale  Corpului Didactic din țară etc., sub îndrumarea unor formatori deschiși și dispuși să caute 

soluții, să ofere răspunsuri oricărei situații nou apărute, pentru că școala trebuie să meargă înainte, 

nu  poate lua o pauză până când cadrul didactic dobândește pregătirea necesară conceperii unei 

strategii didactice eficiente în online. Am aflat cum să folosesc cu succes instrumente digitale 

precum Quizizz, Google Forms, Liveworksheets, am învățat cum să realizez lecții într-o formă cât 

mai interactivă. De asemenea, am dobândit abilități de comunicare online, cunoștințe necesare 

creării materialelor digitale.  

În cadrul activităților metodico-științifice organizate al nivel județean și prin studiu 

individual, am descoperit instrumente interesante, lesne de adaptat disciplinei și particularităților 

clasei de elevi: Mentimeter, Wordwall, Learningapps, Book Creator, Padlet. Aria instrumentelor 

digitale este vastă, în continuă transformare. Totodată, elevii au posibilitatea de a participa la 

proiecte și concursuri online, din domeniul lingvisticii, al creației literare, al picturii ș.a.m.d.. 

 Bineînțeles că promovarea imaginii școlii devine posibilă și printr-o implicare consistentă 

din partea părinților, care trebuie să-și susțină copiii, să-i supravegheze, să mențină o legătură cât 

mai deschisă cu învățătorul/ profesorul/ dirigintele, pentru ca elevii să-și valorifice inteligența, să 

devină posesorii unor achiziții solide.  
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PROIECT EDUCAŢIONAL 

“VULNERABILITĂȚILE ADOLESCENȚILOR! 

PROF. VOCHIȚU CARMEN-                                                            

COLEGIUL ENERGETIC, RM. VÂLCEA 

“De îndată ce ţi-ai înlocuit gândurile negative cu unele pozitive, vei incepe să obţii 

rezultate pozitive”  William Nelson 

CAPITOLUL I 

1.1. ARGUMENT: 

“Creierul continuă să se modifice pe parcursul vieții dar în perioada adolescenței există salturi 

imense” spune  profesor Sara Johnson .Și așa cum adolescenții trec printr-o perioadă de creștere 

ciudată, noi abilități cognitive și competente apar în salturi,părinții ar trebui să înțeleagă că 

indiferent de înălțimea copilului, adolescenții “sunt încă într-o perioadă de dezvoltare care le va 

afecta restul vieții” a spus Johnson . 

1.Este o perioadă critică de dezvoltare

2.Se dezvoltă creierul

3.Capătă noi abilități de gândire

4.Au izbucniri specifice vârstei

5.Se confruntă cu emoții intense

6.Intervine plăcerea de a  socializa cât mai mult

7.Au dificultăți în a estima riscurile
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8.Părinții sunt importanți

9.Nevoia de somn

10.Sunt centrul universului și acest univers nu este destul de bun!

În această perioadă, adolescenții se află în mijlocul unui proces de dobândire a unor abilități 

incredibile, în special în zona comportamentului social și a gândirii abstracte. Adolescenții se 

confruntă cu o cantitate imensă de informații din zona socială, emoțională și cognitivă pe care nu au 

încă abilitatea de a le gestiona. Ei au nevoie de părinții lor- oameni adulți-care să îi ajute fiind 

calmi, ascultând și reprezentând în același timp un model pentru adolescent. 

Luate împreună, aceste schimbări îi pot face pe adolescenți vulnerabili ,manifestând 

comportamente de risc crescut cum ar fi consumul de droguri, violența, etc. În adolescența târzie, pe 

la 17 ani și după, partea creierului responsabilă cu controlul impulsului și gândirea pe termen lung îi 

va ajuta să gestioneze unele comportamente de care au fost atrași la mijlocul adolescenței.Una 

dintre cele mai bune modalități de a îndruma adolescentul în afară de a fi un bun ascultător este să 

fim un model pentru acesta în special în situațiile stresante sau dificile, pentru că adolescenții 

încearcă să-și dea seama cum să își formeze propriile strategii de a gestiona acest gen de situații. 

 CAPITOLUL II 

2.1 DENUMIREA  PROIECTULUI: 

“VULNERABILITĂȚILE ADOLESCENȚILOR ! ’’ 

2.2. TIPUL PROIECTULUI: județean 

2.3. PERIOADA  DE  DESFĂŞURARE - anul şcolar 2020-2021 

2.4.LOCUL DE DESFĂŞURARE – COLEGIUL ENERGETIC  - 

 RM. VÂLCEA 

CAPITOLUL III 

 3.1. DESCRIEREA PE SCURT A PROIECTULUI 

Cel mai mare duşman al omenirii sunt viciile umane, care reuşesc să distrugă aproape 

orice persoană, orice suflet. Ele sunt asemenea unui vierme care roade, zi de zi, încetul cu 

încetul, rămânând într-o zi aproape o umbră a viabilei personalităţi de odinioară. 

Proiectul îşi propune să ofere copiilor şi  tinerilor din localitate o perspectivă complexă cu 

privire la problematica asociată consumului de droguri, prin prezentarea unor filme documentare cu 

tematică specifică, distribuirea de materiale informative si organizarea unor mese rotunde cu 

tematica specifică proiectului. 

Specialiştii C.E.P.C.A- VÂLCEA vor avea întâlniri cu tinerii online sau offline, pentru a le 

prezenta, în mod interactiv problemele asociate consumului de droguri,alcool , țigări și alte vicii la 

care adolescenții sunt tentați să recurgă.  Întâlnirile faţă-în-faţă cu tinerii oferă posibilitatea unei 
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comunicări eficiente şi a dezbaterii tuturor aspectelor pe care le implică acest domeniu.Această 

perioadă a avut un efect nu prea plăcut asupra tinerilor,limitându-le comunicarea,participarea la 

activitățile dorite, a accentuat tema și a sporit incertitudinea, împingându-i pe cei vulnerabili spre o 

prăpastie adâncă. 

De asemenea, prin activitatea  cultural sportivă sub genericul: ”A mânca nu-i o rușine,când 

mănânci ce se cuvine” ,se urmăreşte stimularea creativităţii tinerilor şi canalizarea potenţialului pe 

care îl au  în direcţia unor activităţi cu caracter educativ şi cultural ca alternativă de viață sănătoasă. 

3.2. ORGANIZATOR – COLEGIUL ENERGETIC – RM. VÂLCEA 

    PARTENERI: – C.E.P.C.A-  VÂLCEA 

3.3. RESPONSABILI  ÎN  COORDONAREA  PROIECTULUI 

• C.E.P.C.A-  VÂLCEA- Comisar Pîslaru Ionuţ

• COLEGIUL ENERGETIC - Prof. VOCHIŢU CARMEN

CALENDARUL  ACTIVITĂŢILOR 

Nr. 

crt. 

    ACTIVITATEA     RESPONSABIL 

PERIOADA 

1. Distribuirea materialelor informative 

(pliante, postere, materiale video) 

Comisar PÎSLARU IONUŢ 

C.E.P.C.A-VÂLCEA

Ianuarie 2021 

2. Distribuirea  sarcinilor de lucru  

(creaţii artistice, creaţii literare) 

Prof. Simeanu Iuliana Ianuarie    

2021 

3. Desfăşurarea unor ore de consiliere pe 

tematica propusă în cadrul proiectului; 

Prof. Psiholog Bădoiu Oana Februarie  

2021 

4. Realizarea unei expoziţii de artă plastică cu 

tema „VICIILE – RUGINA SUFLETULUI 

„Lucrările care vor fi expuse în cadrul 

expoziţiei vor fi efectuate atât de către 

elevii beneficiari ai proiectului cât şi de 

către alţi elevi care doresc să participe cu 

lucrări.  

Scopul acestei expoziţii este conştientizarea 

tinerilor în ceea ce priveşte asumarea 

deciziilor „sănătoase”  

Prof. Toma Ileana 

Prof. Simeanu Iuliana Martie  2021 

5. ZIUA  MONDIALĂ A SĂNĂTĂŢII 

„Viciile -  călăii care te omoară încet, ca o 

sabie neascuţită.”(masă rotundă) 

Comisar PÎSLARU IONUŢ 

C.E.P.C.A-VÂLCEA

Prof. Simeanu Iuliana

Psiholog Bădoiu Oana

7  Aprilie  

2021 

6. Aplicarea unui chestionar  pe tema  

„Adolescenții vulnerabili la stres și 

droguri”  

Prof. Toma Ileana    Mai    2021 

7.  ZIUA MONDIALĂ A MEDIULUI 

Desfăşurarea unor concursuri sportive, 

acţiuni de ecologizare , plantare de puieţi 

 Prof. Vochiţu Carmen   5 iunie   2021 
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Omul sfințește locul... 

Prof. Vodă Maria Raluca,    

Școala Gimnazială ” Al. I. Cuza” Tg-Mureș 

Într-o eră digitală în care elevii noștri găsesc toate informațiile  la un click distanță, misiunea 

dascălului este, pe măsură ce trece timpul, tot mai importantă și preocuparea pentru nou, inedit, 

surprinzător, își face tot mai mult loc în  actualul context educațional. 

Cadrele didactice se implică activ în programele de formare, în diverse proiecte educaționale, 

pentru o permanentă îmbunătățire a actului educațional și a calității la nivel instituțional. La trecerea 

în mediul online, utlizarea platformelor de învățare a devenit o necesitate și formarea în acest sens a 

fost principala preocupare a dascălilor.  

Omul sfințește locul, așadar imaginea unei școlii crește în ochii celorlalți prin implicare și 

dăruirea cu care membrii acesteia își desfășoară activitățile, fiind alături și pentru ei și atunci când 

întâlnirile din sala de clasă s-au mutat în mediul virtual. Această trecere într-un alt context de 

predare-învățare-evaluare a oferit acum, mai mult ca niciodată, ocazia beneficiarilor indirecți ai 

educației să se convingă de munca, sârguinciozitatea și determinarea, care este în spatele orele la 

care participau elevii fizic în urmă cu câteva luni.  

Implicarea în activități extrașcolare, promovarea unei stări de bine și de frumos, focusarea pe 

proiecte axate pe reducerea violenței, pe combaterea discriminării de orice tip vin să completeze 

obiectivele mediului formal și să aducă un plus de valoare unei instituții.  

Fiecare copil trebuie să se simtă valoros, iar aptitudinile care îi individualizează trebuie 

remarcate și expuse apreciativ pentru creșterea stimei lor de sine, esențială în formarea adultului de 

mai târziu. Realizarea de vernisaje, cărți electronice cu lucrările elevilor, publicarea celor mai 

inedite scrieri creative ale celor care stăpânesc arta cuvintelor, realizarea unor colaje  în cadrul unei 

activități sub numele de  Elevii au talent cu video-uri în care talentele lor să poată fi etalate, 

constituie doar o parte din activitățile care se pot desfășura în contextul online. Realizarea unei 

campanii anti-bullying pentru combaterea unuia dintre cele mai îngrijorătoare fenomene care ia 

amploare în colectivitate, educă tinerii în formare cu privire la valorile după care să se ghideze și 

metodele care trebuie să și le însușească pentru a se simți în siguranță și pentru a se integra. 

Activitățile de educație parentală, prin intermediul conferințelor online, discuțiile pe teme axate pe 

dezvolatarea psihologică a copiilor și a modalităților de gestionare a comportamentelor acestora, vin 

în sprijinul tuturor. 

Disciplina limba engleză are un specific interactiv, iar pregătirea scenariilor didactice a fost o 

provocare. În scopul creionării de activități care să îi angreneze și să îi mențină conectați, utilizarea 

platformelor e-learning a avut un rol esențial. Pentru chestionare, care au avut ca obiectiv 

consolidarea cunoștințelor învățate,  Quizziz, Kahoot, Quizlet, Baamboozle, au servit drept resurse  

interactive utile și motivante primite cu entuziasm de elevi. Modalitățile de lucru pe grupe și în 

pereche au continuat și în mediul online prin intermediul Breakout rooms-urilor care au oferit în 

elevilor șansa de a-și dezvolta abilitățile de comunicare, sociale, lucrul în echipă și nu numai, 

dezbătând diverse teme de actualitate. Bucuria cu care elevii participă la activitățile online datorată 

și utilizării acestor resurse digitale este un semn că lucrurile merg bine și că dascălii îmbrățișează 

ideea noului și a schimbării. 
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Sistemul nostru educațional este prea mult axat pe ce știe elevul și ar 

trebui să se centreze pe ce poate elevul, pe cum gândește și ce capacitate de 

rezolvare de probleme ale contextului actual are. O școală este cu atât mai 

apreciată cu cât oamenii care fac parte din ea, se implică cu sufletul în 

menținerea unui standard ridicat și a unui mediu cald, primitor, în care se 

desfășoară activități calitativ superioare. 

În concluzie, îmbunătățirea imaginii unei școli este direct proporțională cu implicarea 

oamenilor care îi trec pragul și care îi dau viață. Fiecare este responsabil pentru felul în care este 

văzută și apreciată o instituție. Consolidarea unei relații puternice profesor-elev și profesor-părinte 

depinde de deschiderea fiecăruia dintre noi. Cu persevernță și încredere că , Totul va fi bine, ne vom 

întoarce la natural și firesc, lăsând în urmă experiența școlii de... acasă. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

PROFESOR, VOICU GABI DOINA 

SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 MARZANESTI, JUD. TELEORMAN 

Imaginea unei instituţii educaţionale este determinată de un ansamblu de criterii, reguli 

şiinterpretări care sunt structurate de-a lungul timpului şi transmise prin tradiţie, modificae 

şiîmbogăţite succesiv cu elemente noi, acceptate si asimilate de comunitate. Imaginea este 

dependentă de sistemul informaţional în care se formează, fiind condiţionaţă de caracteristicilede 

vârstă, sex, religie, nivel de cultură şi instruire, apartenenţa etnică sau politică etc. 

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.  

Scoala - in parteneriat cu comunitatea locala - isi propune sa ofere sanse egale pentru 

educatiesi cultura tuturor elevilor, indiferent de starea materiala si religie, promovand identificarea 

sidezvoltarea abilitatilor si capacitatilor fiecarui elev pentru a fi capabil sa se adapteze uneisocietati 

europene prin formarea unor comportamente si atitudini responsabile fata de ei si fatade comunitate. 

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. 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 extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica și 
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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. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII     

PRIN ACTIVITĂȚI EDUCATIVE ONLINE 

Prof. VOINA OANA 

Grădinița P. P. „Floarea-Soarelui” Reșița 

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 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. 

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 grădiniței are o puternica influență asupra așteptărilor, iar aceste 

așteptări influențează alegerea beneficiarilor. Este important ca imaginea pe care o proiectează 

asupra comunității să fie aceeași cu ceea ce dorește școala să realizeze. Construirea şi consolidarea 

unei imagini pozitive ia ani de grijă, de muncă sistematică de comunicare și de calitate. Promovarea 

cuprinde toate formele de comunicare și activitățile pe care școala le poate desfășura pentru a atrage 

grupurile-țintă prin educația oferită. Promovarea unei școli se poate face prin relații publice, 

tipărituri  și promovare în mediul online: desfășurarea activităților educative în mediul online. 

Învățarea online îi ajută pe elevi să progreseze, însă este important să se ajungă la un echilibru între 

inovație și convenționalitate.  

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. 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. 

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. Există avantaje și dezavantaje clare ale utilizării noilor media în 

clasă. Acum dezbaterea este mai presantă ca niciodată, deoarece programele de învățământ 

încorporează tot mai mult tehnologia și profesorii experimentează noi metode de predare. 

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. 
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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.  

Bibliografie: 

• Miclea, M., Lemeni, G., Consiliere și orientare- Ghid de educație pentru carieră, 2004

• Voiculescu, F., Analiza resurse – nevoi și managementul strategic în învățământ, 2004

• http://www.scritube.com, Marketing educațional
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Prof. Vranău Maria   

Școala Gimnazială „Sever Pop” Poiana Ilvei, 

loc. Poiana Ilvei, jud. Bistriţa-Năsăud 

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. 

Promovarea imaginii unei  unităţi 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. Şcoala nu poate funcţiona bine fără sprijinul comunităţii. 

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. 

Printre cele mai utilizate metode de promovare a imaginii  unei şcolii sunt: 

• 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 şcolare; 

• promovarea imaginii şcolii prin diverse surse informaţionale (presă locală scrisă, internet).

Apariţia pe neaşteptate a pandemiei, ne-a obligat ca profesorii să-şi desfăşoare întreaga 

activitate în online, deşi, pentru unii a reprezentat o adevărată provocare. Din fericire, aceste 

activităţi au fost benefice pentru promovarea imaginii oricărei şcoli, dovedindu-se a fi deosebit de 

importante . Astfel, nu doar că părinţii au  şansa să asiste la aceste activităţi, creându-se o relaţie 

mai bună professor- părinte, dar există o mai mare oportunitate pentru şcoală de a-şi promova aceste 

activităţi, chiar şi online.  

Pentru promovarea imaginii şcolii online, se poate apela la activităţi precum: 

• 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, a ofertei educaţionale pe pagina web a uniţii şcolare;
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• popularizarea ofertei educaţionale propuse.

• publicarea unor fotografii cu elevii, realizând diferite activităţi, pe site-ul şcolii.

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. 

Bibliografie: 

1. Andriţchi V. Dimensiuni ale paradigmei managementului resurselor umane în învăţământ.

Chişinău: Lumina, 2014. 

2. Douglas B. Holt. Brands and Branding. Cultural Strategy Group.

http://testconso.typepad.com/files/brands-and-branding-csg2.pdf 
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„EDUCAȚIA ONLINE A PREȘCOLARILOR” 

Prof. VUG ADELA-ELEONORA 

Grădiniţa P. P. Nr. 5, Lugoj 

Părinţii, familia sunt primii oameni chemaţi să pună bazele educaţiei unui copil deoarece 

pregătirea pentru viaţă a omului de mâine începe din primele luni de existenţă. Faptele de astăzi ale 

copiilor reprezintă o prefigurare certă a celor de mâine. Atitudinile şi comportamentele părinţilor 

vor fi primele modele copiate cu fidelitate de copii. 

Preşcolarul ar trebui să aibă toate condiţiile unui cadru optim în care să se dezvolte. 

Grădiniţa este prima unitate de învăţământ cu care copilul dar şi familia intră în contact. Ea 

poate oferi părinţilor o imagine obiectivă a copilului, poate sprijini şi orienta familia în educarea 

copiilor. Educatoarele trebuie să lucreze cu familiile în scopul organizării activităţilor zilnice, 

asigurării educaţiei şi întâmpinării nevoilor sale. În acelaşi timp, educatoarea nu trebuie să uite că 

familiile învaţă împreună cu copiii. Copilul este un membru nou şi unic al familiei care trebuie să 

înveţe să-l cunoască cu tot ce ţine de personalitatea, temperamentul şi stilul său. 

Educatoarele trebuie să asigure părinţilor numeroase ocazii de a se implica în programul 

grădiniţei, comunicând în fiecare zi, povestindu-le despre cum şi-a petrecut copilul lor timpul, ce 

activităţi de învăţare a desfăşurat, ce progres sau regres a realizat copilul sau anunţându-i ce 

activităţi sau întâlniri au planificat. Ele trebuie să ajungă să cunoască bine familiile şi copiii de 

aceea vor folosi toate ocaziile pentru a comunica cu părinţii şi a schimba informaţii. Unele familii 

vor dori să se implice mai mult, altele mai puţin. Frecvenţa şi conţinutul discuţiilor cu părinţii vor 

depinde şi de dorinţa acestora de a comunica sau de nevoile şi preferinţele lor. 

Există numeroase căi de implicare a familiilor în programul de educaţie al copiilor. 

O modalitate modernă de implicare o reprezintă „educația online a preșcolarilor”, în care 

părintele este pionul principal în realizarea activităților de acest gen. 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. Web site-ul este un instrument nou, 

foarte eficient, care facilitează procesul de predare/ învățare și nu numai.  

Părinții vor învăţa să desfăşoare activităţi similare acasă sau să continuie acasă activitatea 

educatoarei cu activităţi în completarea acesteia, vor găsi răspunsuri la întrebările care îi frământă, 

îşi vor observa copilul la joacă, la rutine, activități, etc.  Participarea părinţilor la activităţile 

copilului are un dublu câştig: pe de o parte, copilul se va simţi securizat de prezenţa părinţilor, astfel 

încât va fi mai deschis spre explorare; pe de altă parte, se va face un transfer de abilităţi practice şi 

cunoştinţe de la educator spre părinte, prin exersarea amenajării spaţiilor, a comunicării. 

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. Conectarea părintelui cu grădinița și cu educatoarea îl va ajuta pe părinte să capete sprijin în 
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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. 

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 .      

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.  Cea mai mare provocare pentru părinții care lucrează de acasă în această perioadă este 

să își îndeplinească sarcinile de la serviciu și în același timp să răspundă nevoilor copilului sau chiar 

al copiilor. Și este frustrant pentru ambele părți când nevoile lor nu sunt satisfăcute și când reacția 

copilului la lipsa de atenție a părinților degenerează în comportamente provocatoare.  

Din experiența mea ca educatoare, organizarea unui program în care părinții își împart timpul 

astfel încât unul dintre ei să fie prezent pentru copil majoritatea timpului este cazul ideal. Copilul va 

accepta mai repede faptul că mama lucrează, de exemplu, dacă tatăl este disponibil și se joacă sau 

măcar îl supraveghează.   

Atunci când un părinte lucrează acasă cu un preșcolar este necesar ca părinții să își calibreze 

așteptările și să se pregătească pentru o serie de întreruperi din partea copilului care deseori chiar și 

când se joacă singur va veni să îi arate ce a făcut și să primească validare și apreciere.    

Productivitate la muncă cu preșcolari în izolare nu există, ci doar supraviețuire. 

Deși învățământul prin intermediul resursele 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 deasemenea 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. 

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

învățământ de perioada izolării la domiciliu/carantinei / stării de urgență, 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? 

Meseria de părinte se învaţă în timp şi cu sprijinul educatoarei în perioada preşcolarităţii, iar 

de buna colaborare a familiei cu grădiniţa depinde dezvoltarea armonioasă şi unitară a copilului. 

Biliografie: 

1.Dumitrana, Magdalena, 2000 „Copilul, familia şi grădiniţă", Editura Compania, Bucureşti

2.Voiculescu, Elisabeta, 2001 „Pedagogie preşcolară", Editura Aramis, Bucureşti Popescu,
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ROLUL CALCULATORULUI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR 

Prof. înv. preşcolar: VUIA IONELA 

Grădiniţa P. P. Bocşa, Caraş-Severin 

,,A învăţa să comunici cu calculatorul poate schimba modul în care înveţi alte lucruri.’’ 

Seymour Papert 

 Dimensiunile schimbărilor ce se petrec în societatea contemporană reprezintă o provocare 

serioasă pentru cei a căror sarcină este să-i pregătească pe copii ţinând seama de cerinţele viitorului. 

În ultimul timp, utilizarea calculatorului a devenit tot mai frecventă în cadrul activităţilor din 

grădiniţă. Astfel, aproape toate studiile arată avantajele utilizării calculatorului, în raport cu alte 

metode, atitudinea copilului faţă de calculator fiind una pozitivă, cu atât mai mult cu cât ajută la 

reducerea timpului de studiu.  

Înstituţiile de învăţământ trebuie să-şi adapteze metodele şi practicile clasice şi să găsească 

metode şi procedee didactice noi, care să permită a ,,produce’’elevi cu noi aptitudini: autonomie, 

flexibilitate, capacitate de cooperare şi dialog. Trebuie să pregătească individul pentru un nou stil de 

viaţă şi de instruire: învăţarea continuă. În sprijinul educaţiei intervin noile tehnologii ale societăţii 

informaţionale – tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor.  

Instruirea asistată de calculator reprezintă o nouă cale de învăţare eficientă, valabilă la toate 

nivelurile şi disciplinele preşcolare. În grădiniţa noastră, dezvoltarea tehnologiei informaţiei a avut 

un ecou pozitiv manifestând prin preocuparea cadrelor didactice pentru participarea la cursuri de 

formare continuă în domeniul utilizării tehnologiei. Ţinând cont de situaţia epidemiologică actuală, 

s-au căutat modalităţi de predare, de învăţare şi de evaluare pe diferite platforme online. Ştim că

jocul este principala formă de organizare a procesului instuctiv- educativ în învăţământul preşcolar

dar, 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,  afişe, 

reviste, firme luminoase, toate acestea ,,bombardând’’ spaţiul vizual al copilului, influenţându-i 

limbajul şi comunicarea nonverbală, îl pun în situaţia de a găsi  repede informaţii, soluţii, de a se 

orienta şi de a se adapta la o lume în care informaţia circulă rapid iar schimbarea este accelerată.  

Folosit cu îndemnare şi fără exces, calculatorul poate deveni un mijloc prin care se 

îmbunătăţeşte simţitor eficienţa unor activităţi  folosite în pregătirea preşcolarilor pentru şcoală.  

Învăţarea online este un tip de învăţare la distanţă unde, copiii urmăresc cu atenţie explicaţiile 

şi demonstraţiile educatoarei, mânuiesc cu repeziciune şi corect resursa informaţională şi stochează 

informaţiile predate.  

Am observat o îmbunătăţire a capacităţii de concentrare a atenţiei, creşterea stabilităţii în 

acţiune chiar şi la rezolvarea de exerciţii, care dovedesc în întâlnirea faţă în faţă diferite forme de 

timiditate şi reticenţă.  

Învăţarea online asigură o învăţare individualizată, oferind posibilitatea realizării 

concomitente şi imediate a mai multor evenimente şi obiective didactice: receptarea, înţelegerea, 

întărirea, aplicarea şi evaluarea, pe baza căreia se realizeză reglajul, adică conexiunea inversă. 
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Astfel, ,,a doua alfabetizare’’ trebuie să înceapă la vârste timpurii, copilul societăţii noastre trebuie 

să se înscrie la tendinţa generală spre învăţarea permanentă iar, educatoarele sunt primii dascăli 

care, pedalând pe legătura afectivă în relaţia educator-copil pot să atingă acele resorturi ale 

personalităţii copiilor care să-i ,,poarte’’ din lumea jocului, spre cea a reală. 

Concluzia este una singură şi anume, folosirea tehnologiei informaţionale în cadrul 

desfăşurării activităţilor din învăţământul preşcolar pregăteşte copilul pentru a trăi în lumea 

compiuterizată de mâine, deoarec este bine de ştiut că viitorul aparţine informaticii. 

Bibliografie: 
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CRIZA DE IDENTITATE A ADOLESCENTULUI. 

IMPLICAŢII PEDAGOGICE 

PROF. IOANA VULPEŞ 

LICEUL TEHNOLOGIC „DACIA” CARANSEBES 

Adolescenta este un moment important in dezvoltarea individului. Aceasta perioada este 

insotita de schimbari semnificative atat fizic cat si mental. Neintelegerile, conflictele dintre 

generatii creeaza o distanta intre parinti si adolescenti, o tensiune permanenta intre acestia. 

Regulile grupului devin sursa generala a regulilor de comportament, conformismul la normele 

grupului imbraca forme diverse, de la imbracaminte si pana la jargonul verbal sau gestual, si totusi 

elevii de aceasta varsta sunt foarte preocupati de ceea ce gandesc altii despre ei. Iesirea din 

pubertate inseamna iesirea din societatea de tip tutelar familial si intrarea in viata social culturala. 

Adolescenta cuprinde trei stadii: 

• Preadolescenta 14 – 1618 ani

• Adolescenta propriu-zisa 1618 – 20ani

• Adolescenta prelungita 1820 – 25 ani.

Criza de identitate 

Dat fiind faptul că se află într-o perioadă de schimbări rapide biologice, psihologice şi sociale 

şi că trebuie să ia decizii majore în aproape toate ariile vieţii (de exemplu, alegerea cariei), se 

dovedeşte uneori extrem de dificil pentru adolescenţi să atingă un sentiment plenar al identităţii. Ca 

urmare, adolescentul trăieşte o aşa numită criză de identitate deoarece nu ştie foate bine cine este 

sau încotro se îndreaptă. Erikson (1950, p.139) arată că adolescentul tipic gândeşte  în modul 

următor despre sine însăşi: „Nu sunt ceea ce mi-aş dori să fiu, nu sunt ceea ce voi fi, dar nici nu 

mai sunt ceea ce am fost”8. 

Ideile prezentate aici se bazează în principal pe observaţii clinice realizate de Erickson atât pe 

adolescenţii normali, cât şi în cazul celor cu diverse tipuri de tulburări. El a observat că presiunile 

puternice din partea părinţilor şi a altor adulţi pot conduce la sentimente de dezorientare şi 

disperare, rezultatul fiind înstrăinarea fizică şi mentală de mediile normale. În cazuri extreme de 

confuzie de rol, identitatea adolescentului poate dobândi trăsături negative: convins că nu poate trăi 

cu cerinţele impuse de părinţi, adolescentul se răzvrăteşte şi se comportă de multe ori într-o manieră 

inacceptabilă faţă de persoanele care îl ocrotesc. 

Şi totuşi, în opinia lui Erikson „ ...adolescenţa nu este o suferinţă ci o criză normativă, adică o 

fază normală de creştere a conflictului … Ceea ce la prima vedere poate să pară instalarea unei 

nevroze, este de fapt adesea doar o criză agravată care se va autodizolva la un moment dat, 

contribuind astfel la procesul de formare a identităţii” (1969, p.22). Astfel, Erikson susţină practic 

ideea că este aproape esenţial pentru adolescent să treacă printr-o criză de identitate pentru a rezolva 

problema identităţii şi a ajunge la formarea unei identităţi adulte stabile. Adolescenţa durează mai 

mulţi ani şi o criză de identitate se poate dezvolta în orice moment al acestei perioade. Totuşi, 

bazându-se pe observaţiile sale, Erikson (1968) arată că este mult mai probabil că o criză de 

identitate să apară în adolescenţa târzie (şi nu în perioada de debut a adolescenţei). 
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a) Difuzia identităţii

Conform teoriei lui Erikson (1968), difuzia identităţii sau sentimentul nesiguranţei trăit de cei

mai mulţi adolescenţi poate fi caracterizat prin patru componente majore: 

1. Intimitatea: adolescentului îi este teamă să aibă încredere în alţii deoarece aceasta poate

însemna o pierdere a identităţii. 

2. Difuzia timpului: constă într-o neîncredere asumată cu privire la posibilitatea ca timpul să

aducă schimbări ale situaţiei, iar pe de altă parte teama că s-ar putea întâmpla ceva care să schimbe 

actuala stare de lucruri (Erikson, 1968). 

3. Difuzia efortului personal: care implică fie o inabilitate de a se concentra, fie un efort

enorm direcţionat înspre o singură activitate. 

4. Identitatea negativă: înseamnă de fapt “o atitudine ostilă, de dispreţ şi snobism faţă de

rolul considerat ca fiind potrivit şi dezirabil în familie sau în comunitatea aflată în imediata 

apropiere”. 

b) Criza de identitate în context social

Expresia „criză de identitate” a apărut pentru prima dată în timpul celui de al doilea război

mondial într-un stabiliment militar american de reeducare, având o conotaţie clinică. Termenul 

desemna atunci situaţiile de pierdere a sentimentului de identitate personală, ca o consecinţă a 

situaţiei de război şi nu neapărat în relaţie cu şocurile traumatizante sau situaţii de simulare. 

Ulterior, criza de identitate a fost asociată cu un stadiu particular al dezvoltării personale: 

adolescenţa şi debutul vârstei adulte. Dar, acest conflict, în bună parte inconştient, are şi dimensiuni 

conştiente şi sociale ceea ce introduce posibilitea unei interacţiuni complete între social şi 

psihologic, între istoria individului şi dezvoltarea sa. Identitatea este constituită din roluri sau 

atitudini şi elemente inconştiente care se influeţează reciproc, în permanenţă, continuu (perspectiva 

istorică). 

Erikson definea identitatea ca fiind „sentimentul subiectiv şi tonic al unităţii personale şi al 

continuităţii temporale”. Faptul că adolescentul trece prin propria sa criză de identitate poate 

reflecta două lucruri: 

• o problemă de identitate, de exemplu definiţia negativă a propriei identităţi; la întrebarea

„cine eşti tu”, el va răpunde „ceea ce tu nu eşti, nici ceea ce tu îmi spui că noi suntem şi că noi 

facem”. 

• o problemă socială: o problemă de mediere între generaţii; psihologia şi creşterea

influenţează atât socialul cât şi aspectul istoric. 

Formarea unei identităţi noi trece prin nevoia de a renunţa la ceea ce este vechi, la valorile 

sale tradiţionale, înscriindu-se identitatea unei istorii a dezvoltării şi a caracteristicilor unui mediu 

social şi cultural. 
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GRĂDINIȚA DE ACASĂ 

PROF. ÎNV. PREȘC. VUȚĂ ALINA 

G. P. P. MICUL PRINȚ PITEȘTI 

Micuții nu trebuie educați pentru lumea de azi, pentru situația în care ne aflăm acum, pentru 

că, această lume nu va mai exista când ei vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea 

lor. 

De-a lungul timpului, am conștientizat că această adaptare nu ține cont de cunoștințe sau de 

capacitatea de memorare, ci de abilități și competențe transversale: gândire critică, flexibilitate în 

gândire, capacitate de identificare și rezolvare de probleme, autoeducație, disciplină, 

responsabilitate. Având în vedere situația în care ne aflăm acum, iată că a venit și rândul nostru, al 

adulților, să facem dovada adaptabilității. Ce am făcut încă de la începutul situației de criză? 

Le-am propus părinților ca în această perioadă să insistăm pe lucrurile cu adevărat esențiale și 

care vor constitui o pârghie pentru continuarea învățării din anul școlar următor. Le-am reamintit 

faptul că, în grădiniță mizăm pe formarea de competențe, iar o competență poate fi formată nu 

neapărat prin toate conținuturile. Am trasat direcțiile pentru traseul pe care îl au de parcurs în 

această perioadă: consolidarea cunoștintelor pe care preșcolarii le au și, pe baza acestora, realizarea 

transferului informațional în plan practic. Le-am spus că este de dorit să implice copilul în 

activitățile zilnice, să îl facă curios, să-l lase să cerceteze, să caute răspunsuri, să pună accentul pe 

învățarea prin joc și experimente. Așadar, în tot acest timp, preșcolarii au învățat din activități 

relevante pentru viața lor, activități care oglindesc realități ale lumii înconjurătoare, pentru că doar 

așa se simt provocați și angajați. Desigur învățarea de acasă are și dezavantaje, dacă ne gândim la 

limitarea contactelor sociale între preșcolari, mai ales că acestea sunt considerate adevărate 

instrumente de modelare și exersare a comunicării și de facilitare a dezvoltării emoționale și 

cognitive a copilului. 

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 

pentru care am mulțumit părinților-parteneri care au exersat, poate că acum mai mult ca niciodată 

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. 

BIBIOGRAFIE: 

http://www.e-scoala.ro 

Proiectul Şcoala Online etwinning.ro/eTw_RO12_raport_preliminar.pdf 

www.1educat 
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Promovarea imaginii școlii în contextul online 

Prof. Zăbavă Oana-Georgiana 

În formatul actual, unitatea de învățământ este provocată să facă față unor cerinte tot mai 

complexe din partea societății contemporane și este nevoită să își revendice locul său în viața 

copiilor pe care îi educă, dar și, în centrul comunității pe care o influențează constant dar de care 

totodată depinde. În acest context, o instituție de calitate capătă noi valenţe şi implică noi roluri 

instituţionale. 

Alături de asigurarea protecției tuturor copiilor, de permiterea și facilitarea accesului la 

educație tuturor beneficiarilor, de dezvoltarea parteneriatelor comunitare în vederea protecției 

sociale 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.  

Școala online a devenit o nouă provocare căreia unitățile școlare au trebuit să îi răspundă 

pentru a-și menține locul în societate și în viața familiilor din comunitățile pe care le deservește.  

Educația este obligatorie și gratuită, dar din fericire nici o instituție nu poate forța alegerea. 

Părintele este liber să aleagă locul unde copilul său pășește în tainele cunoașterii. Această 

dependență a unității școlare de libertatea de alegere a părinților și elevilor face ca unitatea de 

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

școlară responsabilă, ce satisface nevoile comunității este garantul dezvoltării permanente a 

comunităţii în principal și a societății în esențial. O unitate școlară, nu poate funcţiona bine fără 

sprijinul comunităţii, fără sprijinul părinților și tuturor factorilor sociali din comunitate. Crearea şi 

promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se realizează, în primul rând, prin 

rezultatele beneficiarilor, părinții fiind interesați în principiu de acest aspect.  

Rezultatele sunt direct proporționale cu calitatea actului educațional, act educațional infăptuit 

de cadrele didactice ce deservesc instituția de învățământ. Principalii responsabili de imaginea 

unității școlare în comunitate sunt cadrele didactice prin modul în care deservesc școala și 

realizează procesul instructiv educativ. Motivarea copiilor printr-o educație individualizată, adaptă 

la particularitătile lor, folorirea mijloacelor tehnologice în strategii de predare atractive vor 

înbunătății crea o imagine pozitiva asupra unității. Armonizarea ofertei de servicii educaţionale şi 

formare permanentă cu nevoile specifice identificate în unitatea şcolară şi comunitatea locală, 

păstrarea legăturii cu familia, implicarea familiei în actul educațional, mai ales în perioada online 

când părintele a devenit mijlocitorul cadrului didactic, mijlocitorul actului educațional, devin puncte 

cheie în promovarea imaginii unei instituții. 

   În contextul actual promovarea imaginii unităților de învățământ a suportat transformări de 

fond și formă. Activitățile extrașcolare precum și cele extracurriculare au asigurat mereu o imagine 

pozitivă și transparentă instituției școlare, activități cum sunt vizitele, excursiile, ateliere de creatie, 

concursuri și parteneriate cu alte instituții, lecțiile demonstrative cu participarea părinților, atelierele 

cu părinții, activitățile cu membrii marcanți ai comunității au adus mereu un plus actului 

educațional prin natura lor și totodată un plus imaginii unității, plus ce a fost pierdut. Unitățile au 

trebuit să pluseze pentru a nu pierde sprijinul părinților prin adaptarea totală a procesului instructiv 

educativ la mediul onlin, prin sprijinirea părinților, prin informarea permanentă a părinților asupra 

evoluției copiilo, prin implicarea cadrelor didactice în activități ce se pot realiza și fără prezența 

fizică a părinților în școală, prin  oferirea de educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, 
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individualizarea învățării, combaterea discriminarii, reducerea violentei, promovarea unui 

comportament moral pozitiv. 

Promovarea imaginii pozitive a unităților școlare se realizează prin publicarea tuturor 

reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face unitatea școlară cunoscută în cadrul 

comunității. 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 activităție și implicit unitatea școlară în 

cadrul căreia acestea se desfășoară. 
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Prof. inv. prescolar Zabrautanu Ionela     

Gradinita cu Program Normal Huruiesi, judetul 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 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 
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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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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Ed. Zaharia Ana-Mihaela 

Grădinița cu Program Normal Nr. 3 Zemeș 

Promovarea imaginii  şcolare reprezintă o prioritate pentru o bună colaborare între principalii 

parteneri educaţionali: grădiniță-preșcolari-părinţi. Educația este obligatorie, dar din fericire nici o 

instituție nu poate forța alegerea. Fiecare persoană  este liberă  în luarea deciziei. 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 de  

schimbare ale fiecărei persoane. 

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 reacționeze prima, schimbând sistemul educațional vechi cu unul modern. 

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. 

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 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.  

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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Când este vorba de marketing educațional, latura principală 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,, se 

așteaptă,,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: 

Proiectul pentru Reforma Educației Timpurii (P.R.E.T.)“Împreună pentru copii:     grădiniţa  

și comunitate,, 

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

Voiculescu, F., Analiza resurse – Nevoi si managementul strategic în învatamânt, 2004 

http://www.scritube.com, Marketing educational 

Negrilă Iulian, Marketing educational 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII /ȘCOALA ONLINE 

Prof. inv. primar Zahiu Alina 

Promovarea imaginii unei scoli ar trebui sa reprezinte o prioritate pentru o bună colaborare 

între cei trei parteneri educaţionali: școală-elevi-părinţi. Educația este obligatorie, dar noi trebuie să 

știm cum să atragem către școala noastră cât mai mulți elevi. Fiecare este liber să aleagă unde vrea 

sa și trimită coplilul.. Informarea nu este de ajuns, şcoala trebuie să aibă capacitatea şi să fie 

pregatită de a adapta programul educaţional la nevoile în schimbare ale copiilor (școala online).  

Şcoala nu poate funcţiona bine fără sprijinul comunităţii.Grupul-țintă este grupul căruia 

școala intenționează să-i ofere programe de educație și cu care școala intenționează să intre într-o 

relație de schimb. Grupul-țintă, în cazul unei școli primare este format din elevii de 6/7- 10/11 ani. 

Pentru școala secundară, grupul-țintă este alcătuit din copii care au absolvit școala primară. Pentru 

licee și colegii, grupul țintă sunt absolvenții unităților de învățământ gimnazial. 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.  

Resursele care sunt la dispoziția profesorilor și elevilor (laboratoare, biblioteca, sălă de studiu, 

sălă de sport, sala de informatica, cabinet medical etc.). Abilitatea finală a produsului este de a 

obține profit din educație sau instruire. Profitul constă în avantajele pe care elevii le câștigă: 

creșterea independenței, îmbunătățirea oportunităților de angajare, statutul social oferit prin 

obținerea diplomei.Prin contactul zilnic cu profesorii, părinții descoperă dacă școala poate să-și 

onoreze promisiunea. Mai mult, profesorii, directorul, ceilalți angajați, împreună determina 

„imaginea” prezentă a școlii.  De la modul în care se adresează unii celorlalți și pâna la atmosfera în 

care ei lucrează împreună, elevii/părinții pot transmite în afară normele și valorile pe care scoala le 

considera importante. În alegerea unei școli, deseori se optează pentru un mediu familiar, pentru 

grupuri de oameni care sunt de încredere și familiari. 

Formarea imaginii unei școli 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 cadre didactice. Activităţile de formare şi promovare a imaginii școlii noastre  în această 

perioada au fost desfașurate în mediul online:  

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

educaţionale , baza materială, resursele umane, rezultatele şcolare ( facebook, whats app); 

• consilierea părinţilor privind orientarea şcolară (whats app);

• 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).

• participarea la diferite concursuri,târguri, olimpiade scolare;

• rata de promovabilitate la EV;
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Scopul fundamental al şcolii  este de a furniza servicii de o asemenea calitate încât elevii  să 

primească o educaţie superioară, cadrele didactice, elevii şi părinţii să fie părtaşi la succes, iar 

societatea să beneficieze de absolvenţi performanţi. 

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 contextual actual promovarea școlii reprezintă o muncă mult mai mare ținând cont ca 

activitățile s au desfașurat in mediul online și fiecare cadru didactic a trebuit să gasească noi 

modalități de a face învățarea cât mai eficientă. Eforturile au fost din partea tuturor։ elevi-parinți-

cadre didactice. 
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REALIZAREA COMPETENŢELOR CHEIE ÎN DEMERSUL DIDACTIC 

Prof. înv. primar, ZAMFIR GEORGICA 

Prof. religie, DUMITRAŞCU ANDREEA 

DISCIPLINA: MUZICĂ ŞI MIŞCARE 

CLASA PREGĂTITOARE 

UNITATEA TEMATICĂ: Cum se mişcă? 

SUBIECTUL LECŢIEI: Folclorul copiilor- „Trenuleţul”- D Voiculescu 

„Cu ciocan şi cleştişor”-Harry Brauner 

COMPETENŢE CHEIE 

1. Competenţa de comunicare în limba maternă

Se poartă discuţii cu elevii, cu privire la jocurile pe care le desfăşoară în timpul liber, alături 

de prietenii lor. În felul acesta se pune accentul pe exprimarea corectă, pe folosirea adecvată a 

termenilor muzicali, pe comunicarea bazată pe respect pentru interlocutor. Se are permanent în 

vedere eliminarea factorilor perturbatori în comunicare (copiii vor interveni pe rând în expunere, 

vor păstra liniştea în timpul intervenţiei colegilor). 

Copiii folosesc cunoştinţele pe care le au despre o exprimare corectă în limba maternă. 

Exersează abilitatea de a se exprima corect, în comunicarea cu colegii. 

Copiii îşi formează respectul pentru limba română, constatând faptul că, doar exprimându-se 

corect şi coerent pot fi bine apreciaţi de interlocutori. 

2. Comunicarea în limbi străine

Se audiază cântecelul „Cu ciocan şi cleştişor”şi se poartă discuţii despre folcloristul Harry 

Brauner, român, de origine evreu. Se fac exerciţii de pronunţie a numelui acestuia şi se audiază şi  

alţe  cântece pentru copii, în limba engleză, franceză : Kids Muzical Train. 

Copiii îşi folosesc cunoştinţele de limbă străină (pronunţie corectă) în interpretarea cântecelor 

audiate. 

Îşi exprimă curiozitatea în a învăţa cât mai multe cântece din cultura altor ţări. 

3. Competenţe matematice (A) şi competenţe de bază în ştiinţe şi tehnologii (B)

În timpul interpretării unei melodii, copiii constată că trebuie să respecte un anumit ritm dat 

de numărul de silabe al cuvintelor, deci trebuie să respecte măsura cântecului, structura acestuia. 

Copiii se folosesc de cunoştinţele ce ţin de numeraţie. 

Folosind cunoştinţele, vor fi capabili să interpreteze corect cântecul. 
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Apelând la conţinutul textelor cântecelor, vor avea o atitudine de apreciere şi de curiozitate în 

a afla lucruri noi despre elementele tehnice, depre siguranţa transportului pe calea ferată , despre 

performanţa realizată în domeniul tehnicii. 

4. Competenţa digitală

Bazându-se pe cunoştinţele acumulate cu privire la accesarea internetului, la folosirea 

tehnologiei, copiii vor avea succese în selectarea şi prezentarea în faţa colegilor a unor materiale 

solicitate: cântece în care sunt descrise meserii, instrumente de lucru, importanţa unor meserii e.t.c. 

Vor avea posibilitatea de a-şi forma o atitudine corectă faţă de profesii: TOATE MESERIILE 

SUNT IMPORTANTE!!! 

5. A învăţa să înveţi

Folosindu-se de cunoştinţele cu privire la etapele ce trebuie parcurse pentru învăţarea unui 

cântec (audierea primei strofe, audierea primelor două versuri, repetarea, audierea următoarelor 

două versuri, repetatrea, audierea primei strofe, repetarea..-se respectă modalitatea folosită la clasă 

pentru învăţarea unui cântec), copiii vor învăţa un cântec scurt- o strofă +refren. 

Satisfacţia lor va fi dată de aprecierile primite de la colegi, învăţător, părinţi, vor fi încrezători 

că, învăţând permanent, performanţele vor fi prezente în viaţa lor. 

6. Competenţe sociale (A) şi civice (B)

Copiii vor conştientiza faptul că în toate ţările Europei, pentru a putea trăi decent trebuie să 

ştii să practici o meserie. 

Vor demonstra că au abilităţi de socializare pe această temă, prin participarea la proiecte de 

comunicare (Ex.: Proiectul eTwinning- Ce miros au meseriile?- desfăţurat în parteneriat cu 

Gimnaziul „Gheorghe Asachi” din Republica Moldova). Acest proiect le-a oferit copiilor 

oportunitatea dezvoltării lor pentru diversitate şi coeziune socială, le-a format deschiderea pentru 

respectarea valorilor celor cu care au intrat în contact.- Învăţarea se continuă şi în afara clasei! 

7. Spirit de iniţiativă şi antreprenoriat

Bazându-se pe repertoriul de cântece de care dispun, pe dansurile moderne învăţate, pe 

jocurile de rol pe care le-au desfăşurat pe tema- MESERIILE, copiii s-au gândit să organizeze o 

serbare, la care să îi invite pe părinţi, pe colegii de la clasele paralele, pe prieteni, să realizeze 

pliante, pe care să obţină mici sume de bani, cu ajutorul cărora să cumpere rechizite pentru copiii 

din şcoala noastră cu situaţie materială precară. 

Încununarea succesului va fi dată de satisfacţia personală a fiecărui copil care ştie că a făcut 

ceva nobil. 

8. Sensibilizare şi exprimare culturală

Prin participarea la proiecte de comunicare, copiii vor valorifica cunoştinţele de care dispun

în prestaţii demne de apreciere din partea partenerilor europeni (Ex.: Proiecte eTwinning în care 

copiii au fost implicaţi pe tema lecţiei –Folclorul copiilor- Ziua Universală a Copilului, în 

parteneriat cu şcoli din: Albania, Bosnia-Herţegovina, Franţa, Iordania, Turcia,Ucraina) 

În cadrul proiectului au făcut schimburi de experienţe, cu privire la modul de petrecere a 

timpului liber, jocuri practicate, cântecele copilăriei e.t.c. 

Copiii pot înţelege că între naţiuni pot exista şi asemănări, iar ceea ce ne deosebeşte creează 

UNITATEA ÎN DIVERSITATE în viaţa noastră culturală. 
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Promovarea imaginii școlii – Școala online 

Prof. înv. primar Zamfir Oana-Ramona 

Școala Gimnazialǎ Mǎgura 

Comunitatea locală a fost învestită 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-

societal, 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 decizia, 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 strategic realist contribuțiile părinților, ale autorităților din administrația locală, ale 

agenților economici, ale reprezentanților media, 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 perspective unor preocupări informale cu valoare formativă. 

Ambele au de câștigat dacă sunt vizibile în comunitate, în special, dacă își atrag colaborarea 

unor parteneri de tip asociații profesionale, organizații non-guvernamentale, celebrități locale. 

Profesorii îi pot învăța pe părinți cum să se implice mai eficient în educația copilului 

(comunicare, program, aspect metodologice), pornind de la premisa că părinții vor să ajute, dar nu 

întotdeauna știu cum. 

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 elevii. Pagina web și 

revista școlii au de asemenea un rol important în promovarea imaginii școlii în comunitate. 

Comunitatea eTwinning este una de excepţie. 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 
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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.  

Proiectele eTwinning înseamnă pentru mine și pentru elevii mei ușa deschisă pe care o 

căutam, o modalitate modernă de a face educație. Acestea 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, dar cu timpul am învățat, de mare folos fiindu-mi ghidul de utilizare al 

platformei.  

Din multitudinea de proiecte am ales unul propus de o școală din Grecia ,,Digital cards and 

wishes“. Colegii din Grecia ne-au acceptat ca și parteneri alături de alte școli din Polonia, Croația, 

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 

hand-made, pe care copiii au scris urări atât în limba română, cât și in limba engleză. 

Cel de-al doilea proiect, ,,A school in colour“, a fost inițiat de o școală din Italia. La proiect au 

participat un număr de peste douăzeci 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; 

- cultivarea sensibilității artistice.

Următorul proiect, ,,Protect the nature – the green corridor of life“, a avut o tematică

ecologică și a fost inițiat de școala noastră. La acesta participarea a fost și mai numeroasă. Printre 

țările participante amintesc: Republica Moldova, Macedonia, Slovacia, Tunisia, Italia, Serbia, 

Ucraina, Croația, Grecia, Bosnia Herțegovina, Polonia, Turcia și Slovenia. 
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,,Nu zidurile fac o școală, ci spiritul ce domnește într-însa.,, 

Regele Ferdinant I 

Profesor educator, Zbanț Rădița Antoanela 

GRĂDINIȚA CU P. P. NR. 29, IAȘI 

Prestigiul unei instituții de învățământ constă în valoarea oamenilor ei, atât a celor care împart 

educație cât și a celor care o primesc. 

Valorile profesionale formate și afirmate de-a lungul timpului în aceeași unitate de 

învățământ, capacitatea și competențele cadrelor didactice, dăruirea lor de a obține și menține la 

nivel înalt performanțele și starea de bine a copiilor și a părinților acestora, toate acestea duc la 

creșterea valorii unității de învățământ. 

Nu trebuie uitat că educația este cel mai puternic motor al societății, că schimbările care au 

loc în societate și însăși dezvoltarea ei, se poate realiza doar pe cunoaștere, pe educație. 

În aceeași măsură trebuie de avut în vedere necesitatea adaptării educației la schimbările ce au 

loc în societate, în mediul înconjurător, la nevoile individuale și la competențele necesare pentru o 

integrare cât mai bună în societate. 

În contextul actual, în care viața ne arată zilnic noi fațete, în care întreaga omenire s-a 

autoizolat, în care relațiile sociale în afara celor familiale s-au transferat în sfera digitală, avem parte 

de provocări noi și de situații de-a dreptul surprinzătoare. Puterea de adaptare, în aceste multe 

variabile și puține constante, ne este dată de abilitatea de a stăpâni tehnologia, de a răspunde rapid 

la provocările momentului. 

După cum se știe, copiii sunt atrași de mediul digital, care este dinamic, colorat, interactiv. 

Cu tact și cu multă îndemânare, trebuie găsită granița de demarcație între educația clasică și 

cea digitală. Un factor important în acest proces este păstrarea permanentă a legăturii cu cea mai 

importantă parte din pilonii procesului educațional și anume cu preșcolarii, părinții acestora și 

educatori. 

Un ochi educațional format în ani de zile de experiență de activități didactice, uneori nu este 

la fel de eficient în mediul on – line. A fi profesor digital necesită familiarizare cu internetul, cu 

toate device-urile necesare transmiterii informațiilor către cei care au nevoie de ele. 

Conținuturile didactice trebuiesc transmise simplu, concentrat, ordonat, crescând gradul de 

dificultate pe măsura însușirii informațiilor și a dispoziției de învățare. 

Predarea , activitățile on – line adresate preșcolarilor, trebuie să fie extrem de inventive, cu 

noțiuni de bază expuse într-un mod atractiv, deoarece la această vârstă, copiii se plictisesc extrem de 

repede, trecând cu foarte mare ușurință de la o activitate la alta. 

Buna comunicare cu părinții sau cu cei cu care copiii își petrec timpul, este cheia succesului 

școlar al micuților învățăcei. Vârsta preșcolarității, este vârsta marilor descoperiri, este perioada în 

care magia se împletește cu realitatea, iar sufletul și mintea micuților elevi se află în mâinile 

părinților și ale educatorilor, ca un lut moale căreia trebuie să i se dea o formă, iar aceasta trebuie să 

fie cât mai minunată. 

Principala îndatorire a educatorilor este de a continua formarea permanentă a copiilor, prin 

atingerea tuturor dimensiunilor de dezvoltare. Grija cu care materialele sunt transmise copiilor, 

astfel încât acestea să abordeze cele cinci domenii ale dezvoltării copilului, pentru a sprijini o  

creșterea și o dezvoltare cât mai apropiată de normal, în condițiile actuale anormale. 

Copiii sunt diferiți ceea ce duce la rezonări diferite a activităților care trebuiesc parcurse. 

Astfel, în grădiniță sunt preșcolari care ar putea să stea minute în șir atenți la ascultarea unei 

povești, fermecați de-a dreptul, alții sunt extrem e bucuroși atunci când au de realizat o activitate 
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practică, ce necesită manualitate, unii preferă activități ce presupun completare, unire, găsirea 

diferențelor, a drumului spre casă, a jumătății și nu în ultimul rând sunt copilașii cărora muzica și 

dansul le dă o stare de bine. 

Munca educatorului constă tocmai în îmbinarea tuturor acestor activități pentru ca fiecare 

copil să descopere permanent ceva nou, valori mulate pe nevoile lui umane, iar acestea îi vor atinge 

sufletul și-l va face să crească. 

Atât timp cât grădinița, cu tot ce reprezintă ea, și-a făcut simțită prezența în mediul apropiat al 

preșcolarilor, în familiile acestora, ca parte integrantă a vieții și activităților zilnice ale acestora, se 

poate spune că ea, grădinița și-a obținut locul în piramida nevoilor micilor copilași reușind să 

străbată acest drum anevoios al pandemiei transformând multe necunoscute în experiențe plăcute. 

Cum spunea odată Sfântul Ioan Botezătorul: ,, Eu trebuie să mă micșorez, iar El trebuie să 

crească,,. 
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PREDAREA ONLINE VS PREDAREA TRADIȚIONALĂ 

Educatoare Zeicanu Lăcrămioara    

Grădinița cu P. N. nr. 1 Ștefănești, Jud. Botoșani 

 „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 

Progresele remarcabile în domeniul calculatoarelor și microcalculatoarelor și, în paralel 

dezvoltarea psihologiei cognitive, au deschis perspectiva unor noi tehnologii de instruire: tehnicile 

informaționale computerizate, instruirea asistată la calculator și învățarea multimedia, bazată pe 

utilizarea noilor tehnologii de informare și comunicare. (M. Ionescu, 2011). Același autor afirmă că, 

„nu utilizarea tehnologiilor computerizate și multimedia, în sine, are efecte educative, ci integrarea 

lor într-o strategie de instruire și autoinstruire bine gândită”. (M. Ionescu, 2011). 

În didactica tradițională, actul predării este unidirecțional, adică îndreptat de la cadru didactic 

spre copil și avea ca obiectiv transmiterea de cunoștințe gata structurate, pe care copiii urmau sa le 

asimileze în mod pasiv. Apoi s-a simțit necesitatea elaborării de modele în care predarea să nu mai 

fie atribuită doar profesorului, ci să implice și copilul. Astfel, viziunea s-a schimbat radical în 

didactica modernă, predarea nu mai este concepută ca o activitate de comunicare, de transmitere de 

cunoștințe, ci ca o problema de organizare și conducere a proceselor de învățare. (M. Bocoș, D. 

Jucan, 2007). 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. 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.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 
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vedere atunci când structurăm lecțiile online. Acestea vor fi foarte interactive, folosind toate 

resursele disponibile în mediul online.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. 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. 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.  

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. Mai puțin este mai mult, așa că nu vă străduiți să faceți 

prea multe. Important este să le oferiți 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.  

Experiența online poate crea o poveste și este despre a învăța să fim împreună altfel. Dată 

fiind situația actuală, putem afirma că această pandemie, starea de urgență instituită de la o zi la 

alta, au provocat un adevărat experiment în domeniul educației. La nivel mondial sistemele 

educaționale sunt nevoite să se adapteze situației, să se reinventeze. Milioane de copii au fost 

obligați să stea în casă, iar 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. Astfel s-a demonstrat că atât profesorii cât și copiii au fost capabili să se 

adapteze la noul mod de abordare al educației și la un nou mod de comunicare. 

Cu toate că a existat deschidere din partea cadrelor didactice precum și a copiilor pentru 

desfășurarea activității educaționale online, au fost câteva dificultăți pe care unii le-au întâmpinat. 

Amintim aici lipsa unui mijloc de conectare (laptop, tabletă, telefon, lipsa conexiunii la internet, 

lipsa cunoștințelor în domeniul tehnologiei pentru unii părinți sau profesori. 

Astfel, prin realizarea unei analize, după trei luni de când predarea și învățarea s- au mutat în 

școala 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.Copiii au 

petrecut mult timp în familie, alături de părinți, s-au bucurat de prezența și sprijinul acestora în 

realizarea sarcinilor de lucru;și-au desfășurat activitatea într-un mediu familiar, plăcut și fără 

zgomotul și agitația din clasă. 
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 Predarea online: 

Activitățile online nu începeau atât de devreme precum cele de la școală și ei s- au 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; 

Putem spune că aceasta perioada a favorizat învățarea și dezvoltarea unor noi aptitudini 

părinților prin folosirea instrumentelor și platformelor pe care lucrează copiii;Predarea online a 

favorizat colaborarea profesorilor, prin împărtășirea de noi experiențe, schimbul de materiale și idei. 

Predarea tradițională (față în față): 

Cel mai mult copiilor în aceste luni de școala de acasă le-a lipsit satisfacerea nevoii de 

socializare, de a petrece timp împreuna cu colegii. Această lipsă de socializare a fost resimțită de 

către toți copiii. 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 utilizarea materialelor 

didactice atractive, prin crearea de situații de învățare și concretizarea acestora în experiențe de 

învățare, cadrul didactic permite dezvoltarea creativității copilului. Școala/grădinița favorizează 

dezvoltarea autonomiei și independenței copilului, favorizând dezvoltarea globală a 

acestuia.Realitatea din noiembrie 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. Pe viitor, se dorește ca un model de predare de tip hibrid să rămână în educație, iar 

lecțiile învățate de profesori și elevi în această perioadă, datorită nevoii de adaptare, să fie un plus 

de valoare adus sistemului educațional din țara noastră.  
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Noutate și utilitate în școala online 

Prof. Înv. Preșc. Zestreanu Daniela   

Liceul Tehnologic Bâlteni, Gorj 

Indiferent dacă suntem educatori, învățători, profesori la școala generală, liceu sau la 

universitate știm că nu ne oprim niciodată din învățat. O școală modernă trebuie să țină pasul cu 

schimbarea, adaptându-se mereu, oferind noi alternative care să vină în sprijinul elevilor și 

profesorilor. În școala noastră această provocare a venit în luna martie, când toate orele au urmat a 

se desfășura online.  

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, 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. 

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, softwere, pagini web, etc. cu 

ajutorul cărora am încercat să desfășurăm activități instructiv-educative 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; 

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.  

Academia ABC este o platformă online de educație, care oferă multe materiale și jocuri 

didactice, lecții, testări online pentru copii, poezii, povești, fișe pentru preșcolari și școlari, literatură 

pentru copii, noutăți și informații din educație.  

În această perioadă fiecare cadru didactic și-a dobândit competențele digitale prin experiențe 

personale. Părerea mea este că toate cadrele didactice trebuie să se acomodeze la situația dată (dacă 

ne place, dacă nu) și să fim pregătiți pentru predarea online oricând. Avem foarte multe platforme și 

instrumente din care putem să alegem și să experimentăm care este cea mai eficientă pentru 

grupa/clasa noastră. DAR toamna ar trebui să instruim în primul rând părinții pentru folosirea 
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acestor platforme pregătind și pe ei pentru orice eventualitate care ne așteaptă în următorul an 

școlar. 

BIBLIOGRAFIE: 

 https://psnews.ro/cele-mai-populare-platforme-educationale-online-pentru-elevi-397210/ 

https://life.ro/platforme-educationale-online-pentru-elevi/ 

https://www.aspireteachers.ro/noutati/2020/3/15/cum-mutam-scoala-online 
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Școala online – oportunitate și inovație 

Prof. Înv. Prim Zestreanu Mihaela   

Liceul Tehnologic Bâlteni, Gorj 

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. 

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 au fost 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. 

 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 unele situații, există decizii clare privind modalitățile de interacțiune 

educațională (avem exemple de școli 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 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 ). 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 
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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 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. 

BIBLIOGRAFIE: 

- Constantin Cucoş, Olimpius Istrate, Ion - Ovidiu Pânişoară, Petre Bodnariuc, Simon Vela,

„Şcoala online-elemente pentru inovarea educaţiei”, Ed.Universităţii, Bucureşti, 2020 

- http:// www.didactic.ro

- http:// www.e-şcoala.ro
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EVALUAREA- ÎNTRE TRADIŢIONAL ŞI MODERN 

Autor: ZISSULESCU IANCULESCU ENACHE IOANA CRISTINA, 

PROFESOR PENTRU ÎNVᾸŢᾸMȂNTUL PRIMAR ŞI PREŞCOLAR, 

GRᾸDINIŢA “DUMBRAVA MINUNATᾸ”, SECTOR 4, BUCUREŞTI 

Evaluarea este unul din domeniile cheie ale oricărei schimbări sociale, cu atât mai mult la 

nivel educaţional, iar o evaluare cât mai precisă devine o condiţie esenţială a succesului şi evoluţiei. 

Evaluarea trebuie să reprezinte nu doar un mod de control al cantităţii de informaţii sau cunoştinţe 

memorate de copil, ci mai ales un criteriu de reorientare şi organizare curriculară, de regândire a 

metodelor, a mijloacelor, a obiectivelor, a programului de învăţare al copilului. 

Evaluarea reprezintă un act necesar, aflat în legătură cu luarea hotărârilor privind desfăşurarea 

activităţilor de predare învăţare, aceasta fiind menită să furnizeze informaţii necesare reglării şi 

ameliorării activităţii, pentru ca aceasta să se desfăşoare în condiţiile unei perfecţionări continue. 

Evaluarea reprezintă punctul final într-o succesiune de evenimente, care cuprinde următorii 

pași: stabilirea scopurilor și a obiectivelor pedagogice, proiectarea și executarea programului de 

realizare a scopurilor, măsurarea rezultatelor aplicării programului cât şi un punct de pornire în 

sensul că, pe baza acesteia, se stabileşte cursul acţiunilor viitoare. 

Evaluarea este componenta cea mai dificil de abordat a procesului de învățământ, 

reprezentând frecvent obiectul unor dezbateri în rândul teoreticienilor din domeniul științelor 

educației, a practicienilor și a cadrelor didactice.  

Pentru a înregistra progrese în privința evaluării educaționale, cadrele didactice sunt 

permanent preocupate să identifice și să utilizeze cele mai adecvate modalități de evaluare a 

performanțelor elevilor, fie în ceea ce priveşte metodele tradiţionale cât şi metodele moderne.  

Pentru a fi obiectivă şi relevantă, evaluarea trebuie să se realizeze prin metode şi tehnici 

diverse şi prin probe cu itemi bine structuraţi de diferite tipuri, activităţi independente, probe orale, 

scrise, practice, selectate în funcţie de obiectivele vizate şi de competenţele propuse spre a fi 

evaluate. Corelaţia dintre capacităţile evaluate şi instrumentele folosite trebuie să fie redată sintetic 

în matricele de evaluare. 

Îmbinarea metodelor tradiţionale fie ele probe orale, scrise şi practice, cu metodele alternative 

precum investigaţia, proiectul, portofoliul, autoevaluarea, observarea curentă a comportamentului şi 

evaluarea digital, asigură o evidenţă şi o notare ce are un corespondent real în pregătirea copiilor. 

Prin utilizarea unor metode alternative de evaluare, sunt apreciate și aspecte de natură 

psihologică, sociologică și pedagogică ale evaluării, ce au un impact semnificativ asupra nivelului 

performanțelor copiilor, determinându-i și motivându-i să participe mai activ și cu mai mare plăcere 

în realizarea procesului învățării. Performanțele elevilor se îmbunătățesc dacă aceștia constată că le 

sunt apreciate efortul depus, abilitățile și experiența personală, participarea și implicarea în 

rezolvarea sarcinilor.  

Jocul didactic are un rol deosebit atât în predare-învăţare, cât şi în evaluare, deoarece creează 

cadrul socio-afectiv propice învăţării şi generează o motivaţie puternică, stimulatoare şi reduce 

efectele stresante ale evaluării.  
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Tipurile de evaluare se completează reciproc şi influenţează calitatea procesului didactic. 

Modificarea raportului dintre evaluarea sumativă şi evaluarea formativă în sensul acordării unei 

ponderi mai mari celei din urmă duce la prezentarea unei imagini clare şi reale a evoluţiei şcolare a 

fiecărui copil, a calităţii cunoştinţelor şi a capacităţii de a opera cu ele. Pe baza datelor obţinute prin 

evaluarea formativă, organizăm programul de recuperare şi dezvoltare a cunoştinţelor, ceea ce 

permite fiecărui copil să atingă standardele curriculare de performanţă la nivelul corespunzător 

potenţialului intelectual propriu. 

Problematica complementarității metodelor de evaluare rămâne deschisă, putând fi continuu 

îmbunătățită și diversificată. Obiectivul esențial este de a dezvolta capacitățile de autoevaluare ale 

copiilor și de a schimba viziunea asupra rolului evaluării, de la cel de control și sancționare, la cel 

de ameliorare și corectare. 

Toate cadrele didactice ar trebui să utilizeze în mod curent, pe lângă metodele tradiţionale, şi 

metode moderne şi complementare de evaluare, deoarece acestea contribuie la realizarea unei 

evaluări eficiente şi la îmbunătăţirea întregului proces de învăţământ. Prin intermediul lor putem 

descoperi abilităţi, capacităţi, competenţe pe care, doar prin intermediul metodelor tradiţionale de 

evaluare, nu ar putea fi identificate.   

Metodele alternative, care se asociază în mai mare măsură pedagogiei competențelor, oferă 

atât cadrului didactic, cât și copilului, oportunitatea de a îmbina funcțiile formativă, informativă și 

acțională a evaluării, în condițiile în care evaluările naționale și comparative internaționale pun 

accentul pe ce pot să facă copiii cu ceea ce au învățat. 

În concluzie, consider că prezenta lucrare conține atât aspecte teoretice, cât și aspecte practic-

aplicative, care sunt utile practicii educaționale din învățământul primar, cu scopul optimizării şi 

eficientizării ei. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

ZOTA ADINA 

În zilele noastre, unitatea de învățământ trebuie să fie pregătită să facă față unor cerințe tot 

mai complexe din partea societătii contemporane și să îsi revendice locul său în viața copiilor pe 

care îi educă, dar și în centrul comunitătii. 

Consider ca fiind foarte importantă existența unor strategii de marketing în promovarea 

imaginii școlii, nu numai pentru a atrage elevi către școală, chiar pentru ai păstra sau ați face 

cunoscută activitatea. 

Promovarea imaginii pozitive a instituției de învățământ se realizează prin publicarea tuturor 

reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face școala accesibilă în situația pandemică în 

care ne aflăm. Cu ajutorul unui site, rețele de socializare sau prin crearea unei platforme, nu doar că 

putem ține la curent părinții cu tot ce se întâmplă în școală, putem promova și desfăsura activități 

(de exemplu, platforma Classroom, Edpuzzle, Padlet). 

Deschiderea spre nou-școala online, se realizează datorită implicării cadrelor didactice 

pregătite și realizarea unor parteneriate. 

Concret, în localitatea noastră prin inițiativa unui grup de it-ști voluntari, imaginea școlii este 

promovată prin crearea unei platforme gratuite. „Catalogul online „un proiect în desfăsurare, un 

proiect care a pornit de la o simplă activitate, și nu a fost perceput ca o strategie de marketing, dar, 

aceasta a reprezentat de fapt într-un final.  

Acest proiect, un concept nou, va fi pus gratuit la dispoziția scolii din localitatea noastră, 

pentru că beneficiarii direcți vor fi cetătenii localitătii. S-a creat un instrument modern, care va ajuta 

pe toată lumea și care va conține toate datele legate de școală. În urma implementării acestui 

proiect, părintii vor putea să vadă notele și prezența copiilor și vor fi mai conectați cu situația 

școlară o eleviilor. Prin acest proiect, imaginea scolii va fi promovată, iar informatiile vor putea fi 

utilizate pentru situațiile care țin de managementul unităti de învățământ. 

Un alt mijloc de promovare a imaginii școlii este participarea cadrelor didactice la webinare , 

simpozioane , conferințe desfăsurate în sistem online, de asemenea parteneriatele pot reprezenta o 

strategie de marketing, deoarece prin modul prin care se fac cunoscuți , stârnesc interesul pentru 

cunoașterea instituției pe care o reprezintă și imaginea școlii este astfel îmbunătățită.  

 Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare 

contribuind individual asupra imaginii de ansamblu al institutii școlare. 

Imaginea școlii poate fi promovată, oferind beneficiarilor, ceea ce așteaptă și au nevoie: 

educație de calitate. Școala noastră în ochii comunitătii este rezultatul unei munci constante- accesul 

la ofertele educaționale, individualizarea învătării și promovarea unui comportament moral pozitiv.  
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ȘCOALA ONLINE - 

o cale spre formarea de competente la elevi

prof. înv. primar Caraliu Aurel,  

Școala Gimnazială Nr. 1 Mogosoaia 

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. Pentru unii indivizi, formarea on-line 

este mai potrivita, in timp ce pentru altii formarea in clasa este metoda preferata. 

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 pot fi mai potrivite pentru adultii care își continua educația in timp ce lucrează. 

Cursurile traditionale sunt mai potrivite pentru copiii mici, adolescentii si tinerii adolescenti 

care inca nu s-au alatura fortei de munca. 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. 

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. 

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. 
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Școala online îți dă prilejul să explorezi noi moduri de învățare. Metodologia clasică (predare 

– învățare – verificare) poate fi înlocuită cu mijloace mai atractive.

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. 
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OANCEA CRISTINA 9

OANCEA DORINA 11

OANEA OANA FLORENTINA 13

ODOROAGĂ ANI GEORGIANA 15

OFRIM MARIA FLOARE 17

OLARIU MIHAELA 19

OLARIU OANA 21

OLARU FLORENTINA 23

OLEA DANIELA CAMELIA 25

OLINCA LIANA ADELA 27

OLTEAN ADINA LAVINIA 28

OLTEANU ALINA CRISTINA 30

OLTEANU LARISA CLAUDIA 32

OLTEANU MADALINA 34

ONCESCU SILVIA 36

ONDU OANA DANUSIA 38

ONIȘOR ANDREA 40

ONIȘOR RODICA 41

ONOFREI IULIANA - ROXANA 42

OPREA DIANA - MANUELA 44

OPREA ELENA(1) 46

OPREA ELENA 48

OPREA ILEANA 49

OPREA LAURA COSTINELA 51

OPREA MIHAIL ADRIAN 53

OPRESCU ELENA 55

OPRISOR MIHAELA 57

OPRIȚA-MÂNDRUȚ ALINA-MIHAELA 59

ORBULESCU FIŢ PATRICIA VICTORIA 62

ÖRDÖG ROZÁLIA-EDIT 63

OROS MARIA LIDIA 65

OSMAN CONSTANTA CARMEN 67

OVIDIU DRAGOI 69

PĂCURARIU CRINIȘOARA ADINA 71

PĂDURARU RALUCA TEODORA 74

PĂDUREANU NATALIA 75

PÁLFI TÜNDE 76

PALOS CLAUDIA DANIELA 79

PANAIT MARIN 81

PANAIT PETRONELA 83

PANDURU ANCA-GIORGIANA 84

PANDURU DANIEL 85

PANDURU OVIDIU-DUMITRU 87

PANOIU MARIA 89

PANTEA CONSTANȚA STELIANA 91

PANTEA IONICA 93

PANTEA MIHAELA 95

PANȚURU SIMONA 97

PARASCHIV GEANINA-MARIOARA 99

PARASCHIV OANA 101



PARASCHIVESCU ALINA MARCELA 103

PARJEA NICOLETA MIHAELA 105

PÂRŢILĂ DORIANA 107

PARVU VISA ROBERT ADRIAN 108

PASARICA MARIA CRISTINA 110

PAȘCALĂU MIHAELA-PAULA 112

PAȘCALĂU SIMONA-LAURA 113

PASCALE EVDOCHIA 115

PASCU MIHAELA GEANINA 117

PASCU ROXANA 119

PĂȘTINARU DOINA 121

PATRASCOIU ROZICA SEVASTITA CARMEN 123

PĂTRAȘCU ELENA MĂDĂLINA 125

PAUN ANA-MARIA 127

PAUN STELUTA 129

PĂUNE ANA- MARIA 131

PĂUNESCU MIHAELA GRETUȚA 133

PAVĂL MANUELA-TEREZA 135

PAVEL ELENA GABRIELA 136

PAVEL FELICIA 138

PECINGINA VASILE 140

PESCARU SIMONA ELENA 141

PEȚA CRISTINA 143

PETEC CARMEN - NICOLETA 145

PETEC DRAGOȘ - MARIAN 148

PETRE MIHAELA LORENA 150

PETRE MIRELA -DIANA 151

PETREA ALINA 153

PETREA DOINA 155

PETREANU IRINA 157

PETRESCU AMALIA 158

PETRESCU ANA-MARIA 159

PETRESCU MARIA STELIANA 161

PETRESCU MIHAELA CRISTINA 164

PETRI MIHAELA 165

PETRONELA CONDREȚ 167

PETROVAN IOANA 169

PETRUȚ ANDREEA GABRIELA 170

PETRUȚA MARIANA 172

PIEPTEA ADELINA ALEXANDRA 174

PINGHIREAC SIMINA-ELENA 176

PINTEALĂ-SĂVIUC LAVINIA-ROXANA 179

PINTILIE DANIEL GHEORGHITA 181

PINTILIE IRINA CRISTINA 183

PÎRCĂLABU ALINA 185

PIRLOG MARIANA 188

PIRNĂ ANCA MAGDALENA 190

PÎRVU SIMINA 192

PÎRVULESCU CRISTINA CONSTANTINA 193

PISLARU CAMELIA 195



PÎSLARU RAMONA NICOLETA 196

PITIGOI ELVIRA LAVINIA 197

PITKO ALEXANDRA-ELENA 198

PITTMAN KATALIN 206

PLACINTA EMILIA 208

PLESCA STELUTA 210

PLJOSKAR MANUELA / NAGY GEORGETA 213

PLOSCAR ANCA 216

PLOSCAR COSMIN IOAN 218

PLUGARU CRISTINA-ADINA 220

PLUTĂ ELENA-MĂDĂLINA 221

POAMĂ IONELA ALINA 223

PODEANU ANA CLAUDIA 224

POENAR LUCIA MONICA 226

POLGAR MELINDA-EVA 228

POMÎRLEANU ELENA 230

POP ALINA 232

POP ANDREEA-RALUCA 234

POP DANIELA-FLORENTINA 235

POP GABRIELA ANA 237

POP LIANA ȘTEFANIA MARIANA 239

POP LOEMI ANDREEA 241

POP LUCIA 242

POP MARIA CORINA 245

POP MIHAIELA ANTONELA 247

POP RALUCA MADALINA 248

POPA ADRIANA SORINA 250

POPA ALINA 252

POPA CAMELIA 253

POPA CLAUDIA 255

POPA COSMIN 257

POPA DANIELA 260

POPA ELENA CRINA 262

POPA ELENA 263

POPA ELENA-KASSANDRA 265

POPA ELISABETA LIANA 267

POPA GABRIEL LIVIU 268

POPA GHEORGHE 269

POPA ION 270

POPA LOREDANA 272

POPA MARIA FLORICA 274

POPA MARIA LILIANA 276

POPA MIRELA 278

POPA PAISA CRISTINA 280

POPA VICTORIA 282

POPAN MARIANA CRISTINA 283

POPESCU ALEXANDRA-DANIELA 285

POPESCU ANCA SI GRANGURE DANIELA 287

POPESCU CLAUDIA 289

POPESCU CRISTINA-MONICA 292



POPESCU GEORGETA 293

POPESCU MARIA 294

POPESCU MIHAELA 296

POPESCU NATALIA LIVIA 298

POPESCU VALENTINA MARIANA 300

POP-KOVACS CORNELIA 301

POP-KOVACS MIHAIL 303

POPOVICI CARMEN LUMINITA 305

POPOVICI DANUT IONEL 307

POPOVICI FLAVIA IONELA 309

PORFIRIU DANIELA DELIA 311

PORTIK-ORÁS ILDIKÓ 312

POSTOLACHE ANDREEA-LIDIA 314

PREDA ALINCUȚA-VOICHIȚA 315

PREDA ANISOARA 316

PREDA DANIELA MONICA 318

PREDA MARIA ALEXANDRA 319

PREDESCU CLAUDIA IONELA 321

PREDOI MARINELA-CRISTIANA 322

PRELIPCEAN OTILIA-ELENA 324

PREOTEASA MARIA ANTOANETA 325

PRESCOVIȚĂ OANA 327

PRESURA ELENA ALINA 329

PRICOPE MIHAELA 331

PRICOPI CARMEN 333

PRIHOANCĂ DIANA-MIRELA 334

PRIPON TEODORA CIPRIANA 335

PRIȘCOVEANU RALUCA-BIANCA 337

PRISECARIU GHEORGHE-SILVIU 339

PRISECARU CARMEN 341

PRODANA MĂDĂLINA CRISTINA 344

PUHA CRINA-RAFILA 347

PUHA IOAN-PAUL 349

PUI LAURA-ALEXANDRA 351

PUICĂ-ȘERBAN DANIELA 353

PUPĂZĂ AURELIA 355

PURCĂREA CRISTIANA-MIHAELA 357

PURCEL CLAUDIU 359

PURCEL CORNELIA 365

PURDEA ANA 366

PURDEA DIANA 368

PURECE CLAUDIA-LIA 370

PUSCASU MARIA 372

RABOLU ELIAN NARCIS 374

RĂCEANU DANUBIA-ILEANA 376

RĂCHITAN IULIANA BIANCA 378

RADOS DELIA 380

RADU ADRIANA CORNELIA 382

RADU ALINA SIMONA 383

RADU ANA-MARIA 385



RADU FLORICA 387

RADU IULIA ANA 389

RADU ZOICA 392

RĂDUCANU IULIANA 394

RĂDULESCU MARGARETA 396

RAFIROIU VIORICA 398

RĂGET ANA-MARIA 401

RAICU MARINA 402

RALEA MIHAELA 405

RALITA MARIA 407

RALUCA VIVIANA IONESCU / LORENA TOPCSOV 409

RAMONA TOPANA 411

RARINCA ALINA 412

RAŞCOVICI CLAUDIA MARIA 414

RAȚĂ ELENA-DANIELA 415

RAȚĂ ROMEO 416

RAȚIU ANDREEA 418

RĂVEANU MONICA / GEORGESCU MARILENA CAMELIA 420

REVITEA-SAIDAC NICOLETA 421

RINDASU AURICA 423

RISTOIU GEORGETA-ELENA 431

RIȚIȘAN CĂLINA DOCHIA 433

ROMAN ANDREEA 435

ROMAN DOINIȚA 437

ROMAN MELINDA 439

ROMAN MIHAELA 441

ROMAN RODICA 443

ROMAN ROXANA ELENA 445

ROȘCA MIHAELA 447

ROȘCULESCU NATALIA-CĂTĂLINA 449

ROSENAUER PETRONELA 450

ROȘU CORINA-MARIA 451

ROŞU LENUŢA 453

ROSU LUCIA-CERASELA 456

ROȘU NICOLETA DENISA 458

ROȘU SILVIA-GEORGIANA 460

ROSULESCU CECILIA 462

ROTAR ADRIANA 464

ROTAR ANA FLORICA 465

ROTARIU CORINA DANIELA / OANA MARIA ROTARIU 467

ROTARIU OANA MARIA 469

ROTARU GRAȚIANA 471

ROTARU MARIA CRISTINA 472

ROTTER MIRELA 475

ROXANA GEORGETA CREANGĂ 477

RUGINĂ IONELA CORNELIA 479

RUS ADRIANA 481

RUSCANU ALINA 483

RUSNACIUC CARMEN-SANDA 485

RUSU FLORENTINA 487



RUSU INGA 490

SABĂU ADELA IOANA 492

SABĂU SIMONA ZÎNA 494

SĂCELEANU FĂNICA 497

SACERDOTEANU GABRIELA ECATERINA 499

SĂFTOIU ELENA 501

SĂLNICEAN CRINA-VERONICA 503

SAMBOR ANCA 504

SÁNDOR RÉKA ESZTER 506

ȘANDOR VERONICA 508

SANDU ADRIANA 510

SANDU CORNELIA 511

SANDU ROXANA 513

ȘĂRĂMĂT MARIA LUMINIȚA 515

SARBU LILIANA 517

SARCA ALINA 519

SARCA-CRISAN RALUCA-DANA 521

SARGHIE RALUCA 523

SASU LAURA CRISTINA 524

SAVA-NECULA DANA 526

SĂVESCU DANIELA 528

SAVIN LUMINITA 530

SAVU CLAUDIA MIHAELA 531

SAVU MARINELA 534

SAVU MIHAELA-LOREDANA 536

SĂVULESCU MINODORA 538

ȘCHEAU DANIELA 539

SCHINTEE CARMEN 541

SCHINTEE GHEORGHE 543

ȘCHIOPU IULIANA 545

SCHREIBER ADRIANA VIORICA 547

SCINTEIE ELEONORA 549

SCOROȘANU CIPIANA CORALIA 551

SCURTU NICOLETA 554

SCUTAR MIHAELA ANGELICA 556

SCUTELNICU CRISTINA ANGELICA 558

SECAN EMILIA 560

SECELEANU CARMEN 562

SECHELI VERONICA 564

SEGARCEANU GEORGETA 566

SEICHEI IOANA MARIA 568

SEMENESCU IONELIA ALINA 570

ȘERBAN DANIELA SI PEIU DORU 572

ȘERBAN ELENA 574

ȘERBAN GINA 578

ȘERBAN SUZANA MĂDĂLINA 579

ŞERBĂNESCU MĂDĂLINA ADELA 580

SFIRCĂ MĂDĂLINA IONELA 582

SICHITIU GEORGIANA 584

SILAGHI DANA 586



SILVĂȘAN PETRONELA 588

SIMA OTILIA GEORGETA 589

SIMEANU PETRA 590

SIMINESCU PETRONELA 592

SIMION GEORGIANA-ADINA 595

SIMION MARIOARA 597

SIMIONESCU MARINELA 599

SIMONCA SIMONA 603

ȘINCA IULIA-MARIANA 605

SINCULEI LILIANA 607

SINELA CIOCATE 608

SÎNZIEANU RAMONA DANIELA 610

SIPOS MARGIT KATALIN 613

SIPOS RALUCA DOINA 615

SÎRBU ANDA DORINA 617

SÎRBU CRISTINA-MARIA 619

SÎRBU DENISA 620

SÎRBU GABRIELA-MONICA 621

SIRBU MIHAELA 623

SÎRCA IULIANA DANIELA 625

SLAVU CATI 626

SLAVU NICOLETA SI CONSTANTIN ALINA COSMINA 628

SMARANDA VASILICA 629

SMOCOT MIHAELA 631

SOARE DANIELA 633

SOARE MIHAELA 634

SOCACI MIHAELA 637

SOCACIU ALEXANDRA 641

SOCEA MAGELONA 643

SOCOLESCU SILVIA 645

ȘOITUZU LUCIAN IONUȚ 647

ȘOMCUTEAN GERALDINE 649

SORICI ALINA 651

ŞORODOC MARIA 653

ȘORTAN MARIUS 655

SOTIRESCU DANIELA 657

ȘOVAN STELIAN 658

SPATARU MARINELA 660

SPERILA CARMEN-LAURA 662

SPIRIDON LAURA ADELA GEORGIANA 664

SPOREA SOFIA FLORINA 666

STAICU ADRIANA 668

STAICU FLORINA 670

STAICU VERONICA BIANCA 672

STAN ANA-MARIA 674

STAN ARGENTINA-FLORENTINA 675

STAN DIANA 676

STAN GABRIELA 678

STAN LIDIA 680

STAN LIGIA 682



STAN MARIA IOANA 684

STAN MARIANA 686

STAN SILVIA 688

STANCA ECATERINA VERONICA 691

STANCA LILIANA 693

STANCIU ADINA FLORICA 695

STANCIU ANA 696

STANCIU CAMELIA 698

STANCIU DANIELA 700

STANCIU ELENA-BIANCA 702

STANCIU MARIA 703

STANCIU RAMONA ECATERINA 704

STANCIUC STELUTA 706

STANCU ANTONETA-ELENA 708

STANCU PAULA LILIANA 709

STANEAN LIANA OANA 711

STĂNESCU NICOLETA-ALINA 714

STĂNICĂ ALEXANDRA FLORINA 716

STĂNICĂ CARMEN 718

STĂNILĂ ANA-MARIA 720

STĂNIMIR CARMEN-ALINA 722

ȘTEFAN FLORICA 724

ȘTEFAN GABRIELA 726

STEFAN GEORGETA 728

STEFAN MIHAELA CORINA 730

STELA ADAM 732

ȘTERGĂREL PAULA 733

ȘTIRBU ANA-MARIA 734

STIRBU ION 735

STOIAN ANA-MARIA VALENTINA 737

STOIAN LIANA 738

STOIAN SIMONA 740

STOICA GRETA 743

STOICAN GEORGE BOGDAN 746

STOICAN NARCISA 748

STOICHESCU IRINA 750

STREIAN DIANA 752

STRINU DANIEL 753

STRINU MIHAELA-CRISTINA 755

STROE ELENA LOREDANA 756

STROE ILONA 758

STROE IRINA-GABRIELA 760

STROE MARIANA 762

STROE MIRELA 764

STRUJAC CORINA 766

STURZ LILIANA CARMEN 767

SUBȚIRE RAMONA 769

ȘUCHEA ALEXANDRA 771

SUCIU ADRIANA-ROXANA 773

SUCIU CLAUDIA ADELA 775



SUCIU MARIA-DOINA 776

SUCIU OLIVIA FLORENTINA 778

SULAR EUGENIA 780

SULAREA IRINA 782

SULEA ANA 783

SURUGIU PAULINA ADINA 785

ȘUȘU SANDA 788

ȘUT ADRIANA-OTILIA 790

ȘUTELCĂ ȘTEFANIA NADIA 792

SZABA ALINA - TEODORA 794

SZABO ANDREEA MARIA 796

TĂBĂCELEA MIHAELA 797

TĂBÎRCA VICTORIŢA GEANINA 799

TACHE DORINA-ALEXANDRA 802

TĂLAU ALINA MARIA 803

TĂLPEANU RAMONA FELICIA 804

TAMISI MIRELA-MARIA 805

TANASA RENATA AMALIA 807

TĂNASE DANIELA MARIA 809

TĂNASE PETRU-DAN 811

TĂNASE RODICA 813

TĂNASE VALENTINA 815

TANASOIU DANIELA 816

TANC ANCA-FLORINA 818

ȚĂRAN ALINA FLORENTINA 820

ȚĂRAN MIHAELA 824

ȚĂRAN OVIDIU TEODOR 826

TARUCA ROXANA-MARIA 827

TELE LAVINIA FLORINA 828

TENEA EUGEN 830

TEPES ADRIANA IOANA 832

TERECHE-BĂRBULEANUANA-MARIA 834

TEUTIŞAN TEODORA ROXANA 835

TIFRAC MARIA 836

ȚIGAN ADRIANA GINA 838

TÎLMACIU IOANA- GEORGIANA 840

TINCA IONELA 842

TINEI LIGIA 844

TIPI IZABELLA 846

ȚIPLEA LAVINIA ȘTEFANIA 848

TÎRBAN MARIA-LIDIA 849

TÎRLEA ANA 851

TITIENI VICTORIA 853

TIUTIN RODICA 854

TOADER CARMEN 856

TOADER COSMINA 858

TOCMELEA CORINA AURELIA 859

TODORAN MARIA 861

TOFAN CRISTINA ELENA 862

ȚOGOE PETRA 864



TOKES EMILIA EMANUELA 866

TOLAN ALICE 868

TOMA CONSTANTINA CRISTINA 874

TOMA MIHAELA 878

TOMA OLIVIA 880

TOMA REBECA GABRIELA 881

TOMESCU OANA ELIZA 883

TOMESCU RAMONA MARIETA 885

TOMICI MIHAELA CORINA 886

TOMOESCU PAULA LOREDANA 888

TOMULESCU FLORENTINA CORNELIA 889

TOMUS MARCELA CLAUDIA 891

TONCU MARICELA-CERASELA 893

TOPALA MONICA 895

TOPÂRCEANU LUCIA 897

TÖRÖK ENIKŐ ANDREA 899

TOTH BIANCA FIRUTA 901

TOTH IMOLA ERZSEBET 903

TOTOLEA ANCA VASILICA 904

TRANCĂ MARIA-CRISTINA 907

TRANDAFIR SILVIA GEORGIANA 909

TRANECI DANIELA 910

TRĂNIȘAN MIREL 913

TRESTIANU VIORICA 915

TRIFU ADRIANA 916

TROFIN ANIȘOARA ADINA 918

TROFIN-RADOVICI LENUTA SI LAZARICA RAMONA 920

TROHONEL MĂDĂLIN GHEORGHE LUCIAN 923

TRUFANDA IULIANA-PAULA 924

TUCULIA FLORICA 926

TUDOR CLAUDIA-GINA 927

TUDOR EUGENIA-LAURA 928

TUDOR LIVIA CONSTANŢA 930

TUDOR VASILICA 932

TUDORACHE MARIOARA 934

TUDORI VASILICA 936

TUDOSE FLORINELA 939

TUDOSE SERGIU CONSTANTIN 941

TURBACEANU DANA SIMONA 944

ŢURCANU-SAMARA CARMEN 945

TURC-GAL ANAMARIA 947

UDRIȘTIOIU ALINA 949

UNGUR LILIANA 950

UNGUR MARIANA SORINA 952

UNGURĂȘAN CORNELIA VIORICA 954

UNGUREANU ADINA 956

UNGUREANU LIDIA-LĂCRIMIOARA 957

UNGUREANU LUMINIȚA 958

UNTARU GEORGETA 960

URDEA MIHAELA 961



URDEȘ JENICA 963

URDES MIHAELA-MARIA 964

URICIUC CAMELIA-NICOLETA 966

URIEȘU EUGENIA MIHAELA 967

URSACHE ANGELICA 969

URSACHE GABRIELA 974

URSARU ALINA ELENA 975

URSICĂ FĂNICA 977

URSU NICOLETA- MIOARA 979

URUCU RODICA 981

URZICEANU ANDRA CRISTINA 983

UTA ANDREEA DENISA 988

UZUM CRISTINA-IONELA 989

VĂDUVA ADELA 991

VADUVA ANA GEORGIANA 992

VĂDUVA IOANA ALEXANDRA 994

VADUVA LUIZA ADELA 995

VADUVA NATALIA 997

VĂDUVA VIORELIA 999

VAIPAN RALUCA 1000

VĂLEANU VALENTINA 1002

VALENTINA MATEI 1005

VALI-FLORENTINA FILATOV 1007

VANAU RAMONA ELENA 1009

VANCEA FLORINA TEODORA 1011

VÂNEAȚĂ LUXIȚA GABRIELA 1013

VASILE ANA- MARIA 1015

VASILE ELENA AMALASUNDA 1017

VASILE MARIANA 1019

VASILE MIHAELA IOLANDA 1020

VASILE RALUCA LILIANA 1022

VASILESCU ANDREEA 1023

VATAVU LIDIA 1026

VECLIUC MIHAI-GABRIEL 1028

VELEA ADRIANA 1029

VELICESCU DANIELA 1031

VELIȘCA ILEANA 1032

VENETICU FLORENTINA 1034

VERDEȘ NICOLETA 1036

VESA ANI ELISABET 1038

VESA DIANA NICOLETA 1039

VESA RODICA 1041

VEZUREANU LENUTA 1043

VICIU DANIELA 1044

VIDA DANIELA 1046

VIDICAN RAMONA 1048

VIERU DIANA MANUELA 1049

VÎLCAN N. MIHAELA 1051

NAGY MONICA 1053

VILCEA MARINELA 1055



VÎLCEANU ALEXANDRA 1057

VILCEANU CRISTIAN 1059

VÎLCEANU MARIA COSMINA 1061

VÎLCU-PUCHIU CORINA-ANDREEA 1063

VIOLETA PĂȘCUȚI 1065

VIRLAN OANA-ELENA 1067

VITA ALINA 1068

VITÁLYOS ȘTEFAN 1069

VLAD CODRUTA / VLAD MARINELA 1071

VLAD GABRIELA 1073

VLAD IRINA ADELA 1075

VLAD RODICA DANIELA 1077

VLADAN MARIA 1079

VLADESCU IONELA MARIANA 1081

VLADU MIHAELA 1082

VLĂDUTESCU GEORGETA 1084

VLAICU JIPU IOANA SMARANDA 1086

VLĂSCEANU NICOLETA ALINA 1088

VOCHIȚU CARMEN 1089

VODĂ MARIA RALUCA 1092

VOICU GABI DOINA 1094

VOINA OANA 1096

VRANAU MARIA 1098

VUG ADELA-ELEONORA 1100

VUIA IONELA MARINELA 1102

VULPES IOANA 1104

VUȚĂ ALINA 1106

ZABAVA OANA-GEORGIANA 1107

ZĂBRĂUȚANU IONELA 1109

ZAHARIA ANA-MIHAELA 1110

ZAHIU ALINA 1113

ZAMFIR GEORGICA SI DUMITRASCU ANDREEA 1115

ZAMFIR OANA-RAMONA 1117

ZBANȚ RĂDIȚA ANTOANELA 1119

ZEICANU LĂCRĂMIOARA 1121

ZESTREANU DANIELA 1124

ZESTREANU MIHAELA 1126

ZISSULESCU IANCULESCU ENACHE IOANA CRISTINA 1128

ZOTA ADINA 1130

CARALIU BUN 1131
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