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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

ȘCOALA ONLINE 

PROF. ÎNV. PRIMAR ALDEA IRINA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 49, BUCUREȘTI 

 “Menirea firească a școlii nu e să dea învățătură, ci să deștepte cultivând destoinicirile 

intelectuale în inima copilului, trebuința de a învăța toată viața.” (Ioan Slavici) 

Nevoia de a învăța este imperativă, indiferent de forma în care se dobândește această învățare. 

Actul educațional este cartea de vizită a unei școli. Acesta trebuie să fie de calitate astfel încât 

beneficiarii direcți, elevii, să fie motivați să dobândească acele competențe cheie atât de necesare într-

o societate complexă. Școala trebuie să devină un mediu într-o continuă schimbare și adaptare la 

nevoile beneficiarilor și a comunității, îndeosebi în momentul când învățarea se realizează în mediul 

online.   

Promovarea imaginii școlii depinde de impactul pe care îl au activitățile desfășurate de către 

cadrele didactice, de rezultatele educaționale ale elevilor, mult mai vizibile acum, de proiectele 

derulate împreună cu comunitatea locală, de exemplele de bună practică în managementul 

educațional.  

Activitățile extrașcolare, atelierele de creație, vizitele, parteneriatele, toate desfășurate online, 

sprijină promovarea imaginii instituției școlare, acționând în mod pozitiv asupra comportamentului 

elevilor.  

Un astfel de exemplu de promovare a școlii este proiectul transnațional EDUCAȚIA ONLINE 

FĂRĂ FRONTIERE, URSULEȚUL DE PLUȘ, proiect desfășurat în colaborare cu o școală din 

Republica Moldova. Toate întâlnirile între elevi s-au desfășurat online, prin intermediul aplicației 

ZOOM și au avut ca scop schimbul de experiență, de informații privind școlile participante.  

Imaginea instituției școlare devine vizibilă prin publicarea tuturor rezultatelor pe rețelele 

sociale, în mediul online, asigurând astfel comunicarea cu toți beneficiarii direcți și indirecți.  

Educația de calitate, promovarea unui comportament moral pozitiv, accesul la ofertele 

educaționale adaptate cerințelor comunității, combaterea discriminării prin activități specifice sunt 

rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice dintr-o școală, fiecare aducându-și aportul la 

promovarea instituției școlare.  
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

 

Prof. înv. Primar, Alecu Anişoara                                                                                    

Prof. Dumitru Costela Liliana                                                                                         

Şcoala Gimnazială nr. 1 Dichiseni                                                                                      

Loc. Dichiseni/Jud. Călăraşi 

 

În zilele noastre, unitatea de învățământ este pregatită să facă față unor cerinte tot mai complexe 

din partea societății contemporane și își revendică locul său în viața copiilor pe care îi educă, dar și, 

în centrul comunității pe care o influențează constant. Cerințele beneficiarilor fac din unitatea de 

învătămănt un cadru viu, un mediu în continăa 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 în 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 școală. 

Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în procesele de 

descentralizare şi asigurare a calităţii, personalizarea ofertei educaţionale la nivel instituţional prin 

diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile şi interesele partenerilor şi beneficiarilor 

procesului educational și educaţiei Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în 

comunitate se realizează, în primul rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții 

fiind interesați în principiu de acest aspect. Crearea acestei imagini se realizeaza prin fiecare cadru 

didactic din instituție, schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educație 

individualizată, adaptată  la particularitătile elevului, folorirea mijloacelor tehnologice în strategii de 

predare atractive vor  crea o imagine pozitiva asupra școlii. Armonizarea ofertei de servicii 

educaţionale şi formare permanentă cu nevoile specifice identificate în unitatea şcolară şi comunitatea 

locală.  

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 

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 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 

pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau național. Activitatea extracurriculară e o 

componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, 

adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în 

relaţiile cu elevii, asigurând astfel  o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 

Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea tuturor 

reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face școala accesibilă. Cu ajutorul unui site, a 
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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 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 această imagine pozitivă se crează greu și se poate pierde rapid.  
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Promovarea dimensiunii europene a școlii 

 

 

prof. Anca Tudose 

Școala Gimnazială ”George Voevidca” Câmpulung Moldovenesc 

 
 

 
 

 

Într-o mare comunitate europeană, caracterizată de unitate în diversitate, educația a devenit fără 

frontiere. Un mare sprijin în crearea acestei unități educaționale la nivel european îl constituie 

proiectele școlare Erasmul Plus, al căror scop principal este alinierea la politicile educaționale ale 

Uniunii Europene. Derularea unui astfel de proiect promovează școala la nivel local, național și 

internațional, făcând din aceasta un model de bune practici și un promotor al dimesiunii europene în 

educație.  

Școala Gimnazială ,,George Voevidca” din Câmpulung Moldovenesc,  în parteneriat cu școli 

din Franța (College Edouard  Lucas), Spania (Colegio Divina Maestro), Italia (Istituto Comprensivo 

S.Bagalino), Macedonia (Opshtinsko Osnovno Uchilishte Kocho Racin Kumanovo) și Portugalia 

(Agrupamento Daescolas Virginia Moura) a derulat, începând cu anul școlar 2018-2019,  proiectul 

european ERASMUS PLUS KA229, parteneriat de schimb interșcolar, cu titlul ,,GAMES OF A 

LIFETIME! (GOAL)”.  

Grupul țintă a fost format din elevi de gimnaziu cu vârstele cuprinse între 12 și 15 ani. Acest 

proiect a fost finanțat din fonduri europene dedicate parteneriatelor strategice în domeniul școlar, 

grantul fiind în valoare de 22598 Euro. Activitățile s-au derulat pe perioada a doi ani școlari și, în 

contextul pandemic, încheierea acestuia are loc în Februarie 2021. Activitățile au constat în mobilități 

internaționale, în activități derulate în cadrul fiecărei școli partenere și în activități interactive, bazate 

pe utilizarea jocului ca metodă didactică activ-participativă.  

La nivelul tuturor școlilor partenere s-a constatat o lipsă de interes,  motivație și implicare în 

procesul educativ din partea unui număr tot mai mare de elevi. Acest lucru a dus la scăderea 

performanțelor școlare și creșterea ratei de abandon școlar. Totuși, s-a constatat că elevii sunt capabili 

să învețe mult mai ușor, să-și îmbunătățească memoria și concentrarea, să se implice mult mai activ 

în cadrul activităților derulate prin JOC.  

Practicile educaționale sunt diferite de la o țară la alta. În timp ce unele țări utilizează în mod 

constant metode alternative de predare-învățare, altele fac pași mici în această direcție. Acest proiect 

a avut ca scop schimbul de bune practici, implementarea ideii de a învăța unii de la alții. Totodată, 

părinții nu au încredere în schimbările din educație, nu înțeleg tehnologia, metodele moderne de 

predare-învățare și utilitatea acestora.  Prin  participarea la acest proiect, părinții și-au schimbat optica 

asupra modernizării actului educațional și a rolului metodelor active în procesul didactic.  

 Obiectivele principale ale acestui proiect au fost: 

✓ Îmbunătățirea cooperării între elevi, atât în cadrul școlii cât și cu elevi din țările partenere, 

respectând diversitatea și diferențele culturale; 
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✓ Optimizarea calității educației prin integrarea metodelor moderne, cu accent pe utilizarea 

jocului ca strategie didactică; 

✓ Creșterea gradului de implicare în educație a grupurilor dezavantajate, promovarea 

incluziunii sociale a elevilor cu nevoi speciale;  

✓ Creșterea în rândul elevilor a încrederii de sine, a motivației în învățare și dezvoltarea unor 

abilități ce constituie premise ale orientării  profesionale; 

✓ Creșterea gradului de implementare a metodelor moderne în educație; 

✓ Creșterea gradului de utilizare a platformelor educaționale și a mijloacelor electronice  în 

procesul didactic; 

✓ Îmbunătățirea competențelor lingvistice și TIC în rândul elevilor, profesorilor și părinților. 

În fiecare instituție parteneră s-au deschis Cluburi Erasmus, în cadrul cărora s-au organizat 

workshopuri, jocuri de învățare, jocuri video educative, jocuri sportive, jocuri de construcție, care 

ajută la dezvoltarea aptitudinilor elevilor. Tot în cadrul Clubului s-au realizat materialele de proiect 

(logo-ul proiectului, machete, desene, articole de presă, materiale video, prezentări, creare de jocuri 

educative) de către elevi îndrumați de profesori. 

În cadrul mobilităților s-au derulat Jocurile Olimpice ale proiectului, constând în competiții 

sportive între țările partenere, jocuri Kahoot, jocuri tradiționale.  

În fiecare școală s-a înființat o clasă experimentală Erasmus+, cu care s-au derulat activități 

didactice prin joc, în scopul de a măsura impactul proiectului la nivel didactic. În cadrul activităților 

s-au utilizat diverse aplicații electronice și platforme educaționale de învățare sau diseminare. Pe 

platforma eTwinning și prin intermediul Skype, s-au organizează activități interactive sub titulatura 

”Ready?Go!” constând în jocuri derulate live între elevi din țări diferite.   

Ca materiale de proiect, s-au realizat un Dicționar de buzunar cu expresii uzuale necesare în 

călătorii sau în jocuri, precum și un Pașaport al unui bun cetățean european conținând reglementări 

civice comune sau specifice țărilor partenere. Totodată, s-au creat CD-uri cu cărți pentru învățământul 

primar, cu rețete tradiționale, prezentări ale moștenirilor culturale, prezentări ale țărilor și școlilor 

partenere. 

Proiectul a devenit vizibil la nivel de școală prin crearea unui colț Erasmus unde sunt expuse 

rezultatele proiectului, prin crearea de link-uri între site-ul școlii, site-ul eTwinning al proiectului  

(https://twinspace.etwinning.net/71070/home) și pagina de facebook a proiectului 

(https://www.facebook.com/GamesOfALifetime/) sau prin înființarea Clubului Erasmus.  

La nivel local și regional s-au organizat activități demonstrative în cadrul întâlnirilor metodice 

regionale. La nivel național, proiectul este diseminat prin mijloace mass-media, precum și prin 

postarea rezultatelor de proiect pe platforme educaționale naționale. 

La nivel european, proiectul e vizibil pe platforma eTwinning și pe alte platforme educaționale 

europene. S-au creat link-uri între site-urile școlilor partenere, asigurând o vizibilitate cât mai mare 

la nivel european.  

Ne așteptăm ca impactul să fie puternic, producând schimbări la nivel individual, instituțional, 

regional sau național, prin implementarea exemplelor de bune practici oferite de acest proiect.  
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Promovarea imaginii școlii 

 

 

Profesor Andrei Jeanina Marinela 
 

 

 

In ultima perioadă am ajuns să trăim schimbări peste schimbări: școala trece online, iar unii 

dintre părinti sunt încurajați să lucreze de acasă. A trebuit sa ne adaptam rapid 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?  

 

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. 

 

Activitățile „de după ore” sunt foarte utile pentru majoritatea elevilor, cu atât mai mult cu cât 

sunt unii dintre ei care nu au cea mai bună viață de familie. Ele pot fi tinute si in aceasta perioada on-

line.  

În cazul unui astfel de tânăr, activitățile extracurriculare sunt binevenite deoarece îi pot schimba 

optica asupra vieții și îl pot orienta spre un drum mai bun. Dacă acasă îi lipsește „mentorul”, persoana 

care să îl ghideze, tânărul va căuta unul afară, așa că este indicat să fie un adult responsabil, un 

profesor, un îndrumător. 

Un alt aspect pozitiv al activităților extracurriculare este faptul că îl fac pe elev mai responsabil, 

iar această responsabilitate îl pregătește pentru viitor. De asemenea, implicarea în activități 

extracurriculare il ajuta 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. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

Școala online 

 

Profesor: CĂTĂLINA ANDRIESEI 

Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi” Botoșani 
 

 

 

Imaginea școlii este un complex constituit din istoria organizației școlare, calitatea ofertei 

educative, performanțele sale și stabilitatea instituțională, prestigiul în comunitate.  

A promova o instituție școlară înseamnă a încerca,prin cuvinte şi imagini, să  creezi cea mai 

bună imagine posibilă şi să convingi că produsul educaţional oferit este cel mai bun. O imagine bună 

a instituției de învățământ are o influență covârșitoare asupra succesului ei și asupra percepției în 

rândul publicului.  

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. 

Conducerea unei școli poate promova în mediul intern şi extern al unității o imagine pozitivă a 

acesteia, printr-o planificare riguroasă, folosind metodele şi tehnicile potrivite. Acest aspect este 

realizat și în colegiul nostru,prin difuzarea în spaţiul virtual a informaţiilor cu privire la oferta 

educaţională, programele și proiectele educaţionale, baza materială, resursele umane, rezultatele 

şcolare,  dezvoltarea de parteneriate eficiente la nivel local, judeţean, regional și național. 

Obiectivul general al acestei actiuni de promovare este crearea unei imagini favorabile a școlii 

în comunitatea locală, în vederea atragerii unui număr cât mai mare de absolvenți ai claselor a opta  

din zona arondată  unităţii noastre și a  realizării planului de şcolarizare propus.  

Cadrele didactice și consilierul educativ își unesc eforturile, sprijiniți fiind de conducerea școlii, 

în conturarea unei strategii de optimizare a imaginii școlii, ținând cont, în primul rând, de obiectivele 

instituției, dar și de orizontul de așteptare. 

Echipa de conducere a școlii trebuie să aibă o preocupare constantă pentru elaborarea și 

actualizarea planului de acțiune care să evidențieze rolul școlii în dezvoltarea academică, socială, 

emoțională, estetică și fizică a elevilor. Imaginea instituțională este importantă și se completează cu 

rezultatele cuantificabile (număr de absolvenți, performanțe, integrare în muncă sau în alte structuri 

de învățământ).  

Locul central în actul de construire a imaginii unei școli este ocupat de calitatea tuturor 

proceselor instructive și educative care au loc în școală, calitate regăsită în nivelul de satisfacție al 

beneficiarilor: elevi, părinți, comunitate.  

Imaginea școlii propusă pentru spațiul public și, implicit, pentru mass-media cuprinde, în mod 

obligatoriu, obiectivul fundamental al școlii -instruirea și educarea tinerilor, iar elementul decisiv în 

acest proces rămâne profesorul, inclusiv în contextul tehnologizării accelerate a învățământului.  

Performanţa educaţională se poate realiza prin atragerea de cadre didactice şi închegarea unui 

corp profesoral competent, promovarea unei viziuni moderne  privind actul de învăţământ, precum şi 

prin asigurarea unei baze materiale didactice complexe şi competitive. Acest lucru este o condiţie 

necesară, dar nu şi suficientă pentru formarea unei imagini pozitive. Astăzi este din ce în ce mai 

importantă necesitatea formării şi promovării imaginii şcolii atât ca entitate de ansamblu, dar şi a 

fiecărui cadru didactic în parte.  

Şcolile comunică 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 
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şcolare şi al tuturor ieşirilor în sfera publică: participări la concursuri și activitati online sau la orice 

tip de eveniment susceptibil de a genera o imagine pozitivă.  

 

 

Bibliografie:  

 

Convorbiri didactice Nr. 15/ martie 2017, Casa Corpului Didactic 

Tulcea http://www.scritube.com, Marketing educational 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

 

 

Autor: Profesor ANGELICA MOROŞANU 

Şcoala Gimnazială nr. 96 Bucureşti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motto: 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 

 

Odată cu începerea acestui an școlar, comunicarea dintre școli, părinți, elevi și profesori a 

devenit esențială pentru a asigura o înțelegere clară a ceea ce trebuie făcut, de către cine și cum. În 

vremuri de incertitudine, cum este pandemia de COVID-19, este cu atât mai important ca părinții să 

se implice în relația cu școala.  

Școlile trebuie să mențină legătura permanentă cu părinții prin învățători și diriginți, pentru a 

putea să facă față unor cerințe tot mai complexe din partea societății contemporane și a realităților 

socio-istorice și să își revendice locul său în viața copiilor pe care îi educă dar și în centrul comunității. 

De aceea, școala a devenit un cadru viu, un mediu în continua schimbare. Internetul, privit cu reticență 

în trecut, a devenit acum, pe lângă condiția esențială de desfășurare a cursurilor în format online, 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 societății 

dar şi  copiilor, care sunt beneficiarii procesului educational.  

Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se realizează, în primul 

rând, prin rezultatele la învățătură ale elevilor, părinții fiind, în principiu, primii interesați de acest 

aspect. 

Pentru o promovare eficientă a imaginii, trebuie antrenate mai multe direcții, ca de exemplu: 

- Elaborarea unor proiecte locale care să vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a 

exemplarelor de bună practică în managementul instituţional; 

- Colaborarea eficientă cu toţi reprezentanţii minorităţilor etnice; 

- Promovarea unor proiecte focalizate pe reducerea abandonului şcolar, susţinerea elevilor cu 

dezavantaj social şi conduite de risc; 

- Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în procesele de 

descentralizare şi asigurare a calităţii educaţie; 

- Reactualizarea periodică a paginii WEB; 

-  Asigurarea funcţionării site-ului; 
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-  Conştientizarea importanţei aplicării pachetului de sarcini pe probleme de comunicare şi 

relaţii cu publicul; 

-  Reconsiderarea strategiei privind imaginea instituţională în rândul elevilor, părinţilor, 

comunităţii; 

-  Organizarea şi distribuirea de responsabilităţi speciale legate de relaţia cu beneficiarii actului 

educational 

- 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. De asemenea, 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 sau național.  

Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice 

cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine deschisă și inovativă, 

atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând o atmosferă relaxantă 

care să permită stimularea creativă a elevilor. 

Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea tuturor 

reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele și produsele 

activităților. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent 

părinții cu tot ce se întâmplă în școala, dar putem promova activitățile și implicit școala în cadrul 

căreia acestea se desfășoară. 

În concluzie,  imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce așteaptă și au 

nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea învățării, combaterea 

discriminării, reducerea violenței, promovarea unui comportament moral pozitiv și participarea la 

activități extrașcolare. Școala noastră, în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. 

Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare contribuind 

individual asupra imaginii de ansamblu a instituției școlare. Responsabilitatea aceasta este în mâinile 

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

Regelui Ferdinand, ilustrează cel mai fidel acest lucru: 

 

Nu zidurile fac o şcoală, ci spiritul ce domneşte într-însa” 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

 

Prof. înv. preșcolar: VĂTĂMANU ELVIRA                                                                        

Ed. ANTON GINA                                                                                                              

Liceul Tehnologic, sat Puiești                                                                                                               

G. P. N. Puiești 

                                                     

Informatizarea învăţământului, care a cunoscut o importantă creştere în ultima perioadă,  

presupune atât dotarea cu calculatoare și laptopuri a unităților școlare dar mai ales folosirea acestora 

de către profesori la oră, mai ales în această perioadă în care învățământul tradițional (față în față) a 

fost înlocuit cu cel online. 

Acest lucru presupune o pregătire adecvată a cadrelor didactice pentru utilizarea tehnologiei 

informaţiei în procesul de predare. Este o diferenţă majoră între a deschide calculatorul ,a transmite, 

şi a manevra elementele unei lecţii. Prin urmare  pregătirea cadrelor didactice este un element de 

bază. Fără perfecţionarea personalului didactic sunt şanse mici ca tot acest demers, care presupune 

multă muncă şi fonduri uriaşe, să aibă o finalitate.  Vor  trebui de   asemenea reprofilate programele 

şcolare şi manualele, pentru ca ele să poată fi adaptate cu o mai mare uşurinţă  la  o programare  a  

unei lecţii  pe  calculator.  

Toate aceste lucruri presupun însă timp și efort din partea tuturor celor implicați în actul 

educațional dar situația actuală a dus la necesitatea adaptării și personalizării procesului instructiv-

educativ de către fiecare dintre noi, cadrele didactice, în măsura posibilităților și a priceperii.  

Luând în vedere toate aceste considerente, abordarea temei ” Resurse educaționale utile în 

procesul de predare-învatare-evaluare on-line” este una binevenită, întrucât schimbul de idei dintre 

cadrele didactice a fost considerat dintotdeauna un factor important în dezvoltarea abilităților 

educative ale acestora. 

Este  evident că aceste noi concepte în educaţie nu le pot  înlocui  pe cele tradiţionale în  mod  

radical. Există  domenii sau etape ale procesului de învăţământ  în care educaţia tradiţională este de 

neînlocuit- faza preşcolară șiprimii ani de educaţie în şcoli fiind cele mai semnificative-, când 

influenţa personală a educatorului rămâne  determinantă și de neînlocuit! 

În urma unor studii întreprinse atât în ţara noastră, dar mai ales plan internaţional s-au desprins  

o serie de concluzii  interesante cu privire la eficienţa utilizării  resurselor educaționale online, dintre  

care  amintim:  

➢ oferă informaţii organizate;  

➢ chestionează  pe  cel  ce  învaţă;  

➢ stimulează  creativitatea;  

➢ constituie  un  mijloc  atractiv  de  a  verifica, consolida  şi  recapitula 

cunoştinţele;  

➢ ne  determină  să  găsim  soluţii  interactive  şi  moderne  de  abordare  a 

lecţiilor; 

➢ diminuează  factorul  de  stres; 

➢ este  prezent  caracterul  ludic;  

➢ reduce  timpul  de  studiu;  

➢ se  modifică  pozitiv  atitudinea  faţă  de  computer. 
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Deși nu toți copiii posedă instrumentele necesare pentru desfășurarea unei lecții online, 

preșcolarii noștri, cu ajutorul părinților, s-au familiarizat cu micile sesiuni on-line desfășurate prin 

cadrul platformei ZOOM. Mai mult de atât, am descoperit pentru ei diferite programe și site-uri de 

lucru cu ajutorul cărora încercăm să le creăm materiale interactive, atractive, educative, stimulative 

și originale. 

Educația online oferă posibilități nelimitate de a înfrumuseța a actule ducațional...dar prezența 

copiilor și a cadrului didactic față în față în vederea realizării feed-back-ului permanent, în timp real, 

într-un ambient potrivit/ instituționalizat, râmân factori esențiali în formarea viitorului adult. 
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Metode moderne de predare 

 

 

Prof. înv. primar ANTON IOANA CODRUȚA 

Școala Primară Nr. 2 Stâncești 

 

 
Importanţa metodelor de învăţământ constă în faptul că, prin intervenţia lor activă, poate 

modifica mersul proceselor de predare şi învăţare; poate să imprime un curs sau altul derulării 

acestora. Prin urmare, metoda devine o variabilă care, în mod potenţial, influenţează efectele învăţării, 

devine o variabilă cauzală, răspunzătoare, în bună parte, de rezultatele obţinute, de nivelul acestora 

şi eficienţa învăţământului. Influenţate de metodă sunt şi rezultatele mai îndepărtate. 

Software-ul, ActivInspire, permite profesorilor să aducă lecţii de un suflu nou prin intermediul 

orelor interactive, şi a tablei multi - media. Intensificarea colaborării de grup şi lucrul în echipă, în 

sala de clasă, cu ajutorul sistemelor Prometeic ActivInspire de răspuns şi de creare de lecţii 

diferenţiate umplute cu activităţi bogate, duc la atragerea  atenţiei întregii clase şi determinarea tuturor 

elevilor să lucreze cu plăcere.    

Abilităţile de colaborare, cum ar fi, de exprimare creativă şi de auto-evaluare sunt esenţiale 

pentru succesul elevilor, acum şi în carierele lor viitoare. Profesorii pot transforma tradiţionalele 

lecţii, bazate pe prelegere precum şi sălile obişnuite de clasă, în medii de învăţare infuzate cu 

experienţe pline de imaginaţie, interactive, care captivează atât atenţia elevilor, cât şi cea a adulţilor 

, în timp ce le oferă acestora libertatea de creare şi de realizare a acestora. Conceput pentru a promova 

gândiri eficiente, independente, ActivInspire ajută profesorii să combine într-un timp real de evaluare 

şi lumea reală şi experienţa din procesul de învăţare.  

Metoda Sinelg -metodă de menţinere a implicării active a gândirii elevilor în învăţarea unui 

text, de monitorizare a gradului de înţelegere a unui conţinut, idei; de învăţare eficientă. Înainte de a 

începe lectura textului, elevilor li se cere să noteze tot ce ştie în legătură cu tema respectivă. Profesorul 

intervine pentru a direcţiona gândirea elevilor asupra unor aspecte la care ei nu s- au gândit.  

În timpul lecturii textului elevii trebuie să facă pe marginea lui nişte semne care au următoarea 

semnificaţie:   

 

V (ceea ce ştiu deja); - (este diferit de 

ceea ce ştiu); 

(informaţia este 

nouă pentru ei); 

(idei confuze). 

    

 

Tehnica Lotus presupune deducerea de conexiuni între idei, concepte, pornind de la o temă 

centrală. Problema sau tema centrală determină cele opt idei secundare care se construiesc în jurul ei, 

aşa cum sunt petalelor florii de nufăr. Cele opt idei secundare sunt trecute în jurul temei centrale, 

urmând ca apoi ele să devină teme principale, pentru alte opt flori de nufăr. Pentru fiecare dintre 

aceste noi teme centrale se vor construi câte alte opt idei secundare. Astfel, pornind de la o temă 

centrală, sunt generate noi teme de studiu pentru care trebuie dezvoltate conexiuni şi concepte noi 

Tehnica 6/3/5- este asemănătoare brainstormig-ului. Presupune:  6 membri in grupul de lucru; 

3 soluţii fiecare, la o problemă dată; 5 minute. Desfăşuare/ etape:  

• Împărţirea clasei în grupe a câte 6 membri fiecare;  

• Formularea problemei şi explicarea modalităţii de lucru; 

 • Desfăşurarea activităţii în grup; 

 • Analiza soluţiilor şi reţinerea celor bune 

Metoda Frisco- metoda are la bază interpretarea din partea participanţilor a unui rol specific 

abordând o problemă din mai multe perspective. Desfăşuare/ etape:  

1.Se propune spre analiză o situaţie problemă.  
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2.Se stabilesc rolurile: conservatorul, exuberantul, pesimistul şi optimistul. 

3.Are loc o dezbatere colectivă în care: - conservatorul apreciază meritele situaţiilor vechi, fără 

a exclude posibilitatea unor îmbunătăţiri; - exuberantul emite idei aparent imposibil de aplicat în 

practică; - pesimistul va relua aspectele nefaste ale îmbunătăţirilor aduse; - optimistul va găsi 

posibilităţi de realizare a soluţiilor propuse de exuberant.  

4. Se trag concluziile şi se sistematizează ideile emise 

Philips 6/6  

• 6 participanţi;  

• 6 minute de discuţie 

Desfăşuare/ etape:  

• Constituirea grupelor de către 6 participanţi;  

• Înmânarea problemei ce urmează a fi dezbătută, de către fiecare grup. 

• Desfăşurarea discuţiilor pe baza temei, timp de 6 minute;  

• Colectarea soluţiilor elaborate;  

• Discuţia colectivă, şi decizia colectivă în ceea ce priveşze soluţia finală,pe baza ierarhizării 

variantelor pe tablă;  

• Încheierea discuţiei 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

 

1. Cerghit, I., Metode de învăţământ. Iaşi, Polirom,2006 

2. Cucos, C., Pedagogie. Iaşi, Polirom,2006  

3. Oprea C.-L., Strategii didactice interactive, Bucureşti, E.D.P,2008 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII                                                                                    

ÎN CONTEXTUL ÎNVĂȚĂRII ONLINE 

 

 

ED. ARCHIP HORIA-MĂRGĂRINT 

GRĂDINIȚA P. P. NR. 12, IAȘI 
 

 

 

Transferarea actului educațional din sala de clasă în mediul online reprezintă o provocare pe 

care, din păcate, copiii și profesorii zilelor noastre au fost forțați de împrejurări să o urmeze. Pregătiți 

sau mai puțin pregătiți, cu toții am fost nevoiți să ne adaptăm la nou, la schimbare, la tehnologizarea/ 

digitalizarea învățământului românesc.  

 

Școala online nu a adus schimbări doar la nivelul celor trei secvențe ale învățării (predarea – 

învățarea – evaluarea), ci și la nivelul relațiilor care se stabilesc între cadrele didactice – preșcolari/ 

elevi – părinți, implicit în relația grădiniță/ școală – familie. Apropierea față în față a fost înlocuită de 

o apropiere realizată în mediul virtual, fapt care a adus și unele neajunsuri, deoarece, se pot transmite 

informații online, dar mai greu se formează emoții, atitudini și comportamente dezirabile. 

 

Dacă ne oprim asupra relațiilor care se stabilesc între educatori/ profesori și beneficiarii 

educației (copii, părinți, comunitatea locală), putem observa că grădinițele și școlile au fost nevoite 

să se adapteze nu doar la modalitatea în care se săvârșește actul educațional, cât și la modalitatea prin 

care instituțiile respective își promovează imaginea în comunitate. O privire mai atentă asupra acestui 

aspect ne oferă posibilitatea de a remarca ce a rămas la fel și ce a adus nou contextul pandemic actual. 

 

În cele ce urmează, ne vom opri asupra modalităților prin care poate fi promovată imaginea 

școlii în contextul școlii online. Ținem să menționăm că o parte din aceste modalități nu reprezintă o 

noutate, ele fiind folosite de către instituțiile de învățământ și în cadrul școlii tradiționale, a învățării 

față în față. Așadar, grădinița/ școala poate fi promovată în comunitatea locală astfel: 

 

 Prezentarea instituției (misiune și viziune, orar, grupe de preșcolari/ clase de elevi, rezultate 

la concursuri, cadre didactice, etc.) pe site-ul grădiniței/ școlii; 

 Existența și constanta popularizare a activităților desfășurate pe pagina de facebook a 

instituției (fotografii, descrieri ale activităților, etc.); 

 Organizarea unor webinarii cu părinții în care sunt abordate subiecte legate de educație, 

parenting, relația părinte – copil/ părinte – cadru didactic, etc.; 

 Organizarea unor tururi virtuale în unitatea de învățământ cu scopul de a face cunoscut 

spațiul  în care copiii își desfășoară activitatea în mod obișnuit; 

 Încărcarea pe site-ul școlii sau pe grupuri de socializare a ofertei educaționale pentru ca 

aceasta să fie mereu la îndemâna părinților; 

 Prezentarea proiectelor locale/ județene/ naționale/ internaționale aflate în derulare în cadrul 

unității de învățământ (denumirea proiectului, scopul și obiectivele acestuia, partenerii implicați, 

rezultatele așteptate, fotografii din cadrul derulării proiectului).  

 

Toate modalitățile pe care le-am amintit mai sus au ca scop promovarea imaginii școlii. Însă, 

elementul de noutate constă în utilizarea frecventă, aproape exclusivă, a resurselor digitale, care vin 

în sprijinul instituțiilor de învățământ într-o perioadă care limitează întâlnirile față în față. 

  

 
 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 4, APRILIE, 2021

19



 
 

Promovarea imaginii scolii – scoala online 

 

Avram Elena Andreea,                                                                                                             

Sc. Gim. Nr. 1, Bumbesti-Jiu, structura Tetila 

 

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, si mai ales in aceste vremuri de rastriste, nesigure, tulburi, 

trebuie in primul rand, sa se tina cont de obiectivele instituției școlare, dar și de orizontul de așteptare.  

Echipa de conducere a școlii trebuie să aibă o preocupare constantă pentru elaborarea și 

actualizarea unui plan de marketing modern, actual, adaptat la realitatile sociale in care traim in acest 

moment, 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, dotari tehnice.  

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. 271 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 
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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. Un cadru didactic adaptat mai nou la noile 

directii si necesitati tehnice. 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 scolii noastre este rodul activităților derulate în parteneriat cu diferite 

institutii, ONG-uri, 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. 

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. 
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PROIECT EDUCAȚIONAL NAȚIONAL 

PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

 

PROFESOR INVĂȚĂMÂNT PRIMAR BADEA LIVICA                                        

LICEUL TEHNOLOGIC COJASCA-DÂMBOVIȚA 

 

 

Obținerea unei imagini instituționale pozitive în comunitate este necesară în vederea 

îmbunătățirii relației școala-familie și atragerii de elevi care nu se află în circumscripția școlară 

arondată.  

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

făcute ȋn vedere asigurarii unor bune condiții de desfășurare a activității, de calitatea profesorilor care 

susțin educația.  

Din prisma acestor lucruri, pentru obținerea unei imagini pozitive a școlii sunt necesare: 

- Folosirea de metode atractive pentru elevi; 

- Asigurarea unui climat școlar pozitiv si prietenos; 

- Formarea continuă prin grade didactice și alte tipuri de cursuri a cadrelor didactice . 

Politica de promovare 

Mijloacele de promovare la care apelează școala sunt: publicitatea online (rețeaua de 

socializare, site-ul școlii, grupurile de comunicare- wsp), participarea la diferite evenimente, 

difuzarea de materiale promoționale. 

O metodă bună de promovare este reprezentată și  de reflectia imaginii scolii in comunitate.   

Pentru politica de personal este recomandată învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate persoanele 

implicate în activitățile de predare.  

Ȋn calitate de ofertante, școlile trebuie să țină relații strânse cu publicul, cu exponenții 

colectivității umane și consumatorii potențiali. Organismele publice, organizațiile neguvernamentale, 

mediile de informare ȋn masă reprezintă un partener privilegiat al serviciilor educaționale.  

Un prim demers al activitățiilor de promovare constă ȋn cunoașterea cerințelor consumatorilor. 

Investigarea cererii de educație necesită evaluarea structurii și dimensiunilor ei, a reprezentării 

spațiale și a eșalonării ȋn timp, a sesizării unor tendințe ȋnregistrate. Investigarea potențialilor 

consumatori de educație presupune cunoașterea imaginilor pe care le au ei despre valorile și serviciile 

educaționale, despre raportul educație- cultură- civilizație. Omul educat este și cult, având o 

capacitate deosebită de a obține recunoașterea socială a valorii sale, el ȋși pune cunoștințele și calitățile 

personale ȋn serviciul unei bune adaptări la viața socială.  

Cercetarea nevoilor reprezintă partea cea mai importantă a studiilor consecrate cererii de 

educație. Informațiile necesare cercetării structurii ofertei se pot obține din surse primare cum ar fi : 

anchete de teren, studii, rapoarte, documentații, sinteze, statistici, cât și din surse secundare cum ar fi 

mass-media. Pe baza acestora se pot cunoaște dimensiunile ofertei educaționale pe o perioadă 

determinate de timp, se pot face evaluări cu standardele consacrate, se pot face comparații ȋn interiorul 

sau pe medii sociale.  

Politica de promovare trebuie elaborate 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 ȋn comunitate; 
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-Elaborarea unor proiecte locale care să viseze multiplicarea experienței și a exemplelor 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; 

-Promovarea unor proiecte focalizate pe reducerea abandonului școlar, integrarea elevilor pe 

piața muncii, susținerea elevilor cu dezavantaj social și conduit 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 prin utilizarea unei platforme educaționale 

online; 

-Promovarea imaginii instituției și factorilor ce ȋși asumă responsabilitățile ȋn procesele de 

descentralizare și asigurare a calității educației. 

Aspecte teoretice ale promovarii imaginii școlii 

Ȋn literatura de specialitate pot fi identificate cinci principii ale campaniilor de success privind 

promovarea imaginii școlii: 

-Identificarea nevoilor, a intereselor, a obiectivelor și posibilităților publicului prioritar; 

-Planificarea și exectuarea campaniei ȋntr-un mod sistematic; 

-Monitorizarea și evaluarea continua 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.  

Campaniile sunt eforturi coordonate, ample și orientate spre atingerea unui anumit obiectiv sau 

a unui set de obiective corelate, care vor permite organizației să atingă, ȋn viitor un scop pe termen 

lung. Sunt construite și elaborate pentru a aborda o temă, pentru a rezolva o problemă sau pentru a 

corecta sau ȋmbunătății o situație. Ele ating aceste scopuri schimbând o lege sau o opinie, ȋntărind un 

comportament, o lege sau o opinie dezirabile, dar constestate de ceilalți.  

Există diferite campanii de relații publice: 

-Campania de conștientizarea pentru public, prin care ȋi anunțăm pe oameni despre ceva, pur și 

simplu anunțare; 

-Campania de informare este diferită de cea de conștientizare, se oferă informație ȋn timp ce se 

anunță; 

-Campania de educare publică se referă la faptul că publicul și-a asimilat materialul campaniei 

ȋntr-un grad suficient de mare, ȋncât să se simtă destul de confortabil emotional și atitudinal pentru a-

l aplica ȋn comportamentul zilnic; 

-Campania de schimbare a atitudinilor celor care nu sunt de acord cu poziția noastră- acest lucru 

cere crearea disonanței cognitive; 

-Campaniile de modificare a comportamentului. 

Aspecte practice ale promovării imaginii școlii  

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 
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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. 

Ȋnainte de a planifica o campanie de promovare a imaginii școlii trebuie să ai o descriere clară 

a publicului. Ȋn consecință, trebuie selectată media potrivită pentru transimterea unui anumit mesaj. 

Școala noastră a conștientizat importanța asigurării transparenței si a fost create astfel pagina web si 

pagina de facebook. O primă măsură ȋn reconsiderarea strategiei privind imaginea instituțională ȋn 

rândul părinților a fost reactualizarea periodică a paginii WEB, asigurarea funcționării site-ului, dar 

și realizarea unui forum de discuții.   

Mediatizarea acestor activități cu participarea unor personalități din viața științifică, culturală, 

politică, sportivă, completează imaginea școlii noastre ȋn perceperea părinților și elevilor, având ca 

rezultat un numâr mare de elevi ȋnscriși.  

Promovarea marketingului educational se realizează și prin participarea la târgurile 

educaționale unde elevii valorifică talentele artistice, la manifestările cultural-artistice, derularea 

activităților în parteneriat cu alte școli în cadrul proiectului ERASMUS. Și ȋn acest caz am tipărit 

pliante, invitații pentru părinți, oficialități, ȋn care am prezentat și oferta educațională.  

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 și obțin performanțe. 

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 gradinițe, alte școli sau licee prin participare la activitățile metodice desfășurate de 

aceștia, prin realizarea unor parteneriate educaționale, prin vizitarea școlii cu diferite ocazii: de ,,Ziua 

porților deschise’’, de sărbătorile de iarnă, de 1 iunie. 

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, realități ale mediului social și să-și orienteze activitatea ȋn funcție de 

așteptările consumatorilor. 

  

Bibliografie: 

 - http://www.scritub.com    
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Promovarea imaginii ṣcolii 
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Gr. cu P. S. NR. 49 BRAILA 

 

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. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 4, APRILIE, 2021

26



 

 

PROMOVAREA IMAGINII ŞCOLII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL ONLINE 

 

Bălici Cristina 

Şcoala Gimnazială ,,Samson Bodnărescu”, Gălăneşti, Suceava 
 

 

Provocările lumii actuale cer o atenţie sporită promovării imaginii şcolii. Pe de-o parte accesul 

la informaţie îndeamnă părintele spre căutarea celei mai bune oferte educaţionale, dar şi nevoia de a 

obţine ceea ce este actual, practic şi de viitor pentru micii cetăţeni. 

Desigur, o imagine pozitivă a unei instituţii de învăţământ este o muncă continuă, migăloasă, 

chiar strategică. Perseverenţa în muncă va aduce rezultatele şi totodată le va şi întreţine. 

Grădiniţa noastră este o structură a Şcolii Gimnaziale ,,Samson Bodnărescu” Gălăneşti, 

programul este normal şi se adresează tuturor copiilor din localitate şi nu numai, drept dovadă fiind 

faptul că avem preşcolari şi din localităţile vecine. În rândurile următoare ne propunem să enumerăm 

căteva aspecte care merită menţionate atunci când vorbim despre imaginea Grădiniţei cu Program 

Normal, Gălăneşti. 

În primul rând, merită menţionat motto-ul şcolii şi implicit al grădiniţei ,,ŞCOALA FACE PE 

OM, OM”. Acest slogan ar putea fi interpretat ca o extensie a celor spuse de filosoful chinez, 

Confucius, şi anume că ,,Natura ne aseamană, educaţia ne deosebeşte”. De-a lungul anilor aceste 

vorbe s-au materializat prin rezultatele deloc nesemnificative ale preşcolarilor şi ale elevilor. 

Un alt aspect care merită menţionat este faptul că toate cele trei cadre didactice de la 

învăţământul preşcolar sunt titulare, cu gradul didactic I, respectiv definitiv. Aşadar, procesul de 

perfecţionare, de pliere pe cerinţele actuale este unul continuu, totodată proiectat de experienţă, 

dragoste şi dedicare. 

Proiectele educaţionale la care a participat şi participă grădiniţa răspund nevoilor actuale ale 

învăţământului preşcolar şi şcolar. Într-o lume plină de provocări, mereu ne dorim să fim o provocare, 

să adoptăm noul fără a ne nega trecutul, să fim diferiţi, dar mereu aceiaşi. 

Colaborarea grădiniţei cu comunitatea este un alt aspect care trebuie luat în considerare, 

grădiniţa implicând comunitatea în procesul actului educaţional, diverse teme fiind abordate fie cu 

ajutorul materialelor oferite de oamenii din comunitate, şi aici ne referim la şezători, aceste implicând 

materiale din ce în ce mai greu de găsit, fie prezentate de însăşi membri comunităţii.  

Colaborarea dintre grădiniţă şi familie este optimizată şi bazată pe comunicare. Pe orice cale 

are loc, comunicarea este factorul cheie a unui act educaţional reuşit. Consilierea părinţilor reprezintă 

doar un pretext de comunicare, într-o comunitate relativ mică părintele este şi se simte mereu informat 

în ceea ce priveşte educaţia copilului sau a copiilor săi. Atenţia acordată acestui aspect al comunicării 

a contribuit pozitiv la realizarea activităţilor online. 

Prezenţa la activităţile online a depăşit zilnic procentul de 70%, în unele zile fiind şi de 100%. 

Desfăţurarea activităţilor în format online a fost o provocare atât pentru profesori, cât şi pentru părinţi. 

Pe de-o parte menţinerea interesului pentru activităţi necesită adoptarea unei strategii optime din 

partea cadrului didactic, iar pe de altă parte s-a consolidat relaţia dintre părinţi şi cadru didactic prin 

implicarea fizică a părinţilor la activităţi. 

În perioada desfăsurării activităţilor în format online, părintele a devenit parte a imaginii 

gradiniţei, prin efortul comun al cadrului didactic şi al său, copiii au primit necesarul de educaţie. 

Nicio imagine a grădiniţei nu este mai grăitoare decât aceea în care părinţii, copiii şi cadrele didactice 

se unesc pentru a desăvârşi actul educaţional. Indiferent de modul de desfăşurare, ŞCOALA FACE 

PE OM, OM. 
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Promovarea imaginii grădiniței /Grădinița online 

 

 

Prof. în înv. preșc: Balint Monika Andrea 

G. P. P. ,,PITICOT” Cehu Silvaniei, jud: Sălaj 
 

 

 

„Omul se descoperă pe el însuşi când se măsoară cu obstacolul.” (Antoine de Saint-Exupéry) 

 

 

Fiecare an școlar vine cu noi provocări, pe diverse nivele, fie că ești preșcolar, 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 acest semestru este o astfel de provocare și pentru cadrele didactice de 

la 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.  

Comunicarea temelor de studiu a săptămânii în curs, sugestiile de activități, de experimente și 

materialele informaționale pe tema de studiu, au constituit la nivel de fiecare grupă de învățare 

principala preocupare a cadrelor didactice. Selecția materialelor și a resurselor prezentate și propuse 

părinților s-a făcut având în vedere specificitatea învățământului preșcolar.  

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 Kinderpedia, Didactic, Pinterest, 

videoclipuri educative găsite ca sugestii în grupurile de discuţii ale educatoarelor la nivel naţional, 

materiale, aplicații, instrumente digitale. 

O altă provocare pe care cadrele didactice din grădiniță o au este menținerea unei stări de spirit 

sănătoase a copilului și a familiei cu care își petrece acesta timpul. Activitățile de dezvoltare 

personală, care într-o zi de școală normală păreau o banalitate, s-au transformat în jocuri ce au același 

substrat: menținerea echilibrului emoțional. 

Feedback-ul și produsele finale, sub formă de poze și filmulețe făcute și trimise de părinți, au 

fost postate pe fiecare grup de discuție a părinților. 

Părinții preșcolarilor noștri au avut întotdeauna un rol important și bine definit atât în crearea 

unui climat prietenos de învățare cât și în dezvoltarea relațiilor parteneriale, aceștia fiind permanent 

implicați în viața grădiniței. Feedback-ul din partea părinților dă încredere cadrelor didactice să 

continue activitățile cu același entuziasm și dăruire. 
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ADMITEREA LA SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX                                                                            

EPISCOP IOAN POPASU – CARANSEBEŞ DIN ANUL ŞCOLAR 2015-2016                                           

SEMINARUL TEOLOGIC DIN CARANSEBEŞ ŞCOLARIZEAZĂ ŞI FETE! 

 

Prof. Bănăduc Pătruț Nicolae 

 

La Seminarul Teologic din Caransebeş se pot înscrie absolvenţi de gimnaziu, băieţi şi fete, care 

au media generală de absolvire a claselor V–VIII minimum 7,00 şi media la purtare minimum 9.00. 

Înscrierile se fac la secretariatul instituţiei în perioada prevăzută de calendar.  
  

Dosarul (plic) de înscriere trebuie să cuprindă: 
 

1) certificat de naştere (original şi copie);  

2) carte de identitate (original şi copie); 

3) fisa de înscriere eliberată de unitatea de învaţamânt gimnazial (original);  

4) fisa medicală (original); 

5) certificat de botez ortodox (original şi copie);   

6) recomandarea Consiliului parohial (2 ex. originale) – de la preotul paroh; 

7) recomandarea p 

rofesorului de Religie 

8) binecuvântarea Chiriarhului locului (original) – de la Episcopie; 
 

Admiterea propriu-zisă constă din vizita medicală (eliminatorie), probă orală pentru 

verificarea aptitudinilor muzicale şi probă scrisă, cu durata de 2 ore, pentru verificarea cunoştinţelor 

religioase. 
 

PROBA ORALĂ 

a) verificarea dicţiei prin:  

- rostirea unor rugăciuni: Împarate ceresc, Preasfântă Treime, Tatăl nostru,    

Psalmul 50, Crezul, Cuvine-se cu adevarat, Apărătăoare Doamnă, etc. 

b) verificarea aptitudinilor muzicale:  

- verificarea auzului muzical prin luarea tonului după pian şi prin intonarea gamei   

Do major, a arpegiului şi a unor sunete din gamă;  

- verificarea simţului ritmic;  

- intonarea uneia dintre urmatoarele cântari bisericeşti: Sfinte Dumnezeule;    

Cu noi    este Dumnezeu; Doamne al puterilor; Troparul Învierii; Tatal nostru; 
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Troparul    Rusaliilor; Fie numele Domnului binecuvântat; Binecuvântat esti Hristoase 

Dumnezeul nostru; Colinde cu conţinut religios;  

- intonarea unui cântec patriotic sau popular: Desteaptă-te române; Limba noastră –  

Al. Cristea; Ţara Mea - D. G. Chiriac; Imnul eroilor, Pui de lei - I. Bratianu; etc. 

Pentru examenul la proba muzicală nu se vor verifica noţiuni teoretice!   
 

LA NOI AI ÎNVĂŢĂMÂNTUL VOCAŢIONAL DE CALITATE CARE ÎŢI ASIGURĂ 

FORMAREA INTEGRALĂ PE CARE ŢI-O DOREŞTI! 

URMEAZĂ-ŢI VOCAŢIA! 

 PROBA SCRISĂ  

 

Proba scrisă constă dintr-o lucrare al cărei subiect se elaborează din programa şcolară  de  

Religie, clasele a VII-a şi a VIII-a. Vor fi luate în calcul următoarele subiecte: 

1. Dumnezeu se descoperă oamenilor. Sf. Scriptură şi Sf. Tradiţie;  

2. Crearea lumii;  

3. Hristos, Lumina lumii: Vindecarea orbului din naştere;  

4. Rugaciunea în viaţa crestinului;  

5. Sfânta Liturghie – întâlnire cu Hristos;  

6. Legea cea nouă – Fericirile;  

7. Crezul – sinteza învaţaturii de credinţă; 

8. Pilda semanatorului – primire si împlinire a cuvântului lui Dumnezeu;  

9. Biserica, locaş de închinare;  

10. Rabdare si încredere în Dumnezeu – Dreptul Iov; 
 

MENŢIUNI:  

1. Proba orală este apreciată cu calificativul „admis“ sau „respins“.  

2. Proba scrisă este evaluată cu note de la 1 la 10. Nota minimă de admitere la această probă 

este 6.00. Nota finală la probele de aptitudini este nota obţinută la proba scrisă.  

3. Media finală de admitere se calculează conform Metodologiei de organizare şi desfasurare 

a admiterii în învaţamântul liceal de stat: MFA = (3MA + APT) : 4, unde: MA = media de admitere;     

APT = nota finală la probele de aptitudini; MFA = media finală de admitere. 

La Seminar studiezi discipline de cultură generală din domeniul filologic, armonios 

îmbinate cu discipline teologice care îţi vor asigura o perspectivă spirituală asupra vieţii. 

Finalizarea studiilor se realizează prin examen de bacalaureat la disciplinele ROMÂNĂ, 

ISTORIE, GEOGRAFIE şi examen de atestat.  

Perioada înscrierilor se va anunța în timp util!  

Date de contact: str. Ardealului, nr. 29, Caransebeş 

Tel. O255/512666 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII                                                                                  

ÎN CONDIȚIILE ACTUALE ALE PANDEMIEI 

 

 

Prof. ptr. Înv. preșcolar: BARA SILVIA IOANA 

G. P. P. NR. 46 - ORADEA 
  

 

 

În zilele noastre și în contextul unei oferte educaționale vaste care cuprinde atât unitățile de stat 

cât și cele private, unitatea de învățământ este constrânsă 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 continue ale beneficiarilor educației, fac din unitatea de învățământ un mediu în 

continuă schimbare.  Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se 

realizează prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor școlii respective.  

Promovarea imaginii școlii, cu siguranță se poate realiza prin foarte multe metode, însă, având 

în vedere vremurile pe care le parcurgem, distanța pe care trebuie să o păstrăm, este necesar să ne 

îndreptăm atenția către mijloacele on-line atât în procesul de învățare, cât și în promovarea unei 

imagini pozitive a instituției pe care o reprezentăm fiecare dintre noi, mai ales că tendinţa cursurilor 

online va fi accelerată considerabil în condițiile actuale ale pandemiei din zilele noastre. Până nu 

demult, mai ales în țara noastră, internetul, lucrul on-line, era privit cu reticență, dar iată că a devenit, 

în ultima perioadă, indispensabil în procesul de predare-învățare, devenind, astfel, un mediu de 

promovare continuă a instituției pe care o reprezentăm fiecare dintre noi, cadrele didactice.  

În acest context depinde, acum, de noi și de imaginația noastră să promovăm pozitiv atât 

imaginea noastră, fiind continuu în atenția părinților, cât și imaginea instituției pe care o reprezentăm, 

noi fiind tocmai acea imagine reprezentativă a instituției. 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, în general. Chiar dacă suntem limitați în ceea ce privește promovarea fizică a 

instituției, nemaiputând să realizăm unele metode de promovare cum ar fi: Ziua porților deschise, 

schimb de experiențe prin parteneriate cu alte unități de învățământ, olimpiade sau diverse concursuri, 

etc. se poate totuși realiza o imagine pozitivă a unității și prin alte metode exclusiv on-line. Datorită 

unor edituri și chiar la inițiativa cadrelor didactice se pot realiza concursuri, parteneriate, proiecte cu 

participarea directă sau indirectă a copiilor, sarcinile presupunând folosirea tehnologiei. În acest mod 

școala se menține în atenția generală a comunității.  

Într-adevăr, însă, în acest context și, mai ales, în învățământul preșcolar și primar, unul dintre 

factorii importanți în succesul acestor activități îl au părinții, cei mici având nevoie de explicații 

suplimentare în rezolvarea diferitelor sarcini. Iată, deci, că în această perioadă, pe lângă imaginația 

de care trebuie să dăm dovadă, trebuie să ne folosim capacitatea de a-i implica cât mai mult și părinți 

în activitățile on-line.  

 

În concluzie, imaginea unității de învățământ poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce 

au aceștia nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, promovarea unui 

comportament moral pozitiv, însă toate acestea se por realiza doar prin imaginația și dedicarea 

noastră, a cadrelor didactice  
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TULBURĂRILE DE LIMBAJ  LA PREṢCOLARI 

 

 

Profesor logoped, Barbu Mihaela - Simona 

C. J. R. A. E ARGEṢ 

Cabinetul logopedic Costeşti 

 
 

,,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 cum să se 

adapteze.” (Maria Montessori) 

Mijloc specific de comunicare umană, vorbirea nu apare spontan la copii, ci constituie un lung 

şi dificil proces de învăţare, presupunând un efort îndelungat al individului, în decursul dezvoltarii 

sale ontogenetice 

Caracteristicile diferenţiate din conduita verbală sunt determinate de dezvoltarea ontogenetică 

a capacităţii de verbalizare, dar şi de procesul instructiv-educativ şi de experienţa practică. Modul în 

care copilul se realizează în planul vorbirii şi al dezvoltării psihice este influenţat de o serie de factori 

precum mediul de viaţă şi de activitate, preocuparea adulţilor pentru stimularea vorbirii sale, eficienţa 

demersului didactic, capacităţile intelectuale, afectivitatea şi personalitatea acestuia.  

Copilul inventează oarecum limbajul, sau mai curând îl reinventează, pe măsură ce aude 

vorbindu-se în jurul lui, asimilând propria substanţă a gandirii: un sistem coerent de reguli, un cod ce 

determină în toată interpretarea sa semantică un ansamblu de fraze reale, exprimate sau înţelese. O 

identificare şi o evaluare corectă şi la timp a problemelor de limbaj devine o preocupare 

centrală pentru interventie, pentru planificarea plasărilor demersurilor educative şi pentru sprijinirea 

copiilor şi familiilor lor pentru o buna integrare socială. Intârzierile în dezvoltarea generală a vorbirii 

se recunosc după sărăcia vocabularului şi după neputinţa de a se exprima coerent.  

Cauzele care pot determina asemenea fenomene pot fi căutate în carenţele sistemului nervos 

central, boli grave ale primei copilării, carenţe de mediu nefavorabil şi de ordin educativ. De aceea 

limbajul necesită o permanentă stimulare, copilul necesitând o antrenare insistentă în activităţile 

şcolare. Climatul afectiv, încurajările şi crearea unui tonus psihic ridicat constituie factori deosebit de 

importanţi pentru recuperarea copiilor cu tulburări de limbaj.  

Pentru depistarea copiilor cu tulburari de limbaj am aplicat ca probe denumiri de obiecte, 

analiza corpului, a vestimentaţiei, abecedarul în imagini, discul cu paronime, albumul logopedic. 

Datele statistice din literatura arată că, dintre toate tulburările de limbaj, pe primul loc se află dislaliile, 

adică tulburările de articulaţie, manifestate prin omiterea, inversarea, substituirea sau deformarea 

sunetelor.  

Explicaţia o găsim în dificultatea coordonării mişcărilor foarte fine, rapide şi precise ale 

aparatului fonator şi articulator şi în fineţea diferenţierii fonematice (mai exact, în lipsa fineţei de 

diferenţiere fonematică). Dacă în cazurile grave de dislalie, cum sunt dislaliile polimorfe, nu se 

beneficiază de tratament logopedic cât mai timpuriu, atunci aceste tulburări de articulaţie tind să se 

permanentizeze începând cu clasa a III-a. Sunetele care apar mai târziu în vorbirea copiilor (s, z, ş, j, 

r) şi care necesită cea mai diferenţiată activitate a aparatului articulator sunt mai des afectate, şi în 

consecinţă, pun în faţa educatoarelor şi învăţătorilor (şi nu în ultimul rând a părinţilor) sarcini dificile. 

Aceste categorii de tulburări cedează cel mai greu influenţelor logopedice, fiind mai rezistente la 

schimbări. De aici rezultă necesitatea intensificării eforturilor de corectare în raport cu frecvenţa şi 
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gravitatea formelor de dislalie. Din ceea ce am depistat până acum am observat o frecvenţă mare a 

sigmatismelor şi parasigmatismelor, atât la preşcolari cât şi la şcolarii mici. Uneori, interdentalismul 

s-a extins de la grupa siflantelor şi şuierătoarelor la sunetele dentale superioare (t, d, n, l). Am 

identificat, cu acest prilej, un sigmatism median, efect al proiectării limbii din cavitatea bucală pe 

linia mediană. Am întâlnit şi cazuri de sigmatism interdental lateral (drept sau stâng) efectuat prin 

proiectarea limbii din cavitatea bucală înspre partea dreaptă sau stângă a acesteia şi însoţită 

întotdeauna de mişcări maxilare inferioare în direcţia respectivă. 

Începand din clasa a III-a interdentalismul dă semne de instabilitate. În probele de denumire 

repetată a aceleiaşi imagini, sunetele-problemă (siflantele şi şuieratoarele) au fost rostite interdental, 

alternând cu o rostire corectă. Pronunţarea mai mult sau mai puţin corectă se afla în strânsă 

dependenţă cu măsura în care copilul reuşeste să-şi educe atentia şi interesul faţă de vorbire.  

Reiese că odata cu vârsta si sub influenţa muncii logopedice, sigmatismul interdental, precum 

si celelalte tulburări de articulaţie, se corectează în mare măsură. Am constatat că, urmare a unei 

intense colaborări a educatoarelor şi învăţătoarelor cu profesorul logoped, conduita verbală a copiilor 

logopaţi, care au frecventat cu regularitate grădiniţa, s-a ameliorat simţitor.  

Prezenta acestor deficienţe de limbaj, chiar şi la vârsta micii şcolarităţi, este destul de mare, iar 

influenţa acestor tulburări asupra comportamentului verbal al copiilor, asupra dezvoltării lor 

intelectuale se fac resimţite. În continuare voi prezenta terapia logopedică desfaşurată timp de 3 ani 

cu preşcolarul Florentina.  Fiind înscrisă în grădiniţa noastră încă de la grupa mică a trebuit să-i 

asigurăm o recuperare completă din punct de vedere al limbajului şi al integrării în colectiv. Anterior, 

cu fratele acesteia, Gabriel (cu grave tulburări de vorbire) s-a lucrat în sensul recuperării timp de doi 

ani la gradinită şi în continuare la şcoală, iar rezultatele au fost satisfăcătoare.  

Concluzia era că mediul şi educaţia din familie nu-i permiteau fetiţei o dezvoltare 

corespunzătoare a capacităţii de comunicare deoarece nu avea modele corespunzătoare, iar părinţii 

nu lucrau în sensul recuperării. Am discutat cu familia, si s-a început recuperarea de la trei ani şi 

jumătate. Greu adaptabilă, timidă, nedezvoltată fizic, cu exprimarea monosilabică, cu auzul neafectat 

s-a început tratamentul logopedic în colaborare: medic, educatoare, familie. Diagnosticul stabilit a 

fost dislalie polimorfă. 

Tulburarile de limbaj, începând cu cele mai simple, determină, la o anumită vârstă, 

dezorganizarea echilibrului personalităţii şi dezordini comportamentale. Aceste efecte negative 

pornesc de la neparticiparea şi neadaptarea la viaţa de colectiv, manifestă reţineri in vorbire, inhibiţie 

în desfaşurarea activităţii, ajungând până la dezorganizarea personalităţii. Cu cât handicapurile de 

limbaj sunt mai grave şi acţionează la o vârstă când persoana face eforturi considerabile pentru 

afirmarea sa în planul vieţii sociale, cu atât efectele negative sunt mai mari, iar tulburările de 

personalitate sunt mai accentuate. Dacă în perioada preşcolară, copiii dau puţină importanţă 

tulburărilor de vorbire, la şcolari, si mai cu seamă la puberi şi adolescenţi, existenţa acestora poate 

determina trăirea unor adevarate drame.  

Aşadar, la copiii de vârstă şcolară mică, existenţă handicapurilor de limbaj îi impiedică să se 

simta degajaţi şi să-şi exprime gândurile şi ideile pe măsura posibilităţilor lor intelectuale. Aceasta îi 

face să fie nervoşi, deprimaţi şi să treacă uşor de la o stare afectivă la alta. Ṣi persoanele adulte suportă 

greu tulburările de limbaj şi nu pot înţelege că frământările în care se zbat nu contribuie la corectarea 

vorbirii, ci dimpotrivă, au consecinţe negative. În cazurile când handicapurile de limbaj există pe 

fondul altor deficienţe, ca cele senzoriale sau fizice, tulburările personalităţii, deja existente în 

majoritatea situaţiilor, se accentuează.  
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Se poate și online!                                                                                                             

Sau                                                                                                                                      

Despre promovarea școlii prin  activități educative online 

 

Prof. Bîndiu Cristina                                                                                               

Școala Gimnazială Vatra Moldoviței, județul Suceava 

 

Sosirea pandemiei și trecerea învățământului în online ne-a scos brusc din zona noastră de 

confort și ne-a supus unor provocări fără precedent. Nu a mai fost timp de spus „nu știu” sau „nu mă 

pricep”. Elevii noștri se așteptau să știm, să ne pricepem și să fim acolo pentru ei. Și am fost! Am 

învățat împreună ei, le-am cerut ajutorul dacă am simțit că trebuie, le-am fost alături cu sfaturi și 

indicații dacă a fost nevoie, ne-am simțit frustrați de câte ori nu mergea o aplicație și ne-am bucurat 

cu toții când găseam soluții. Astfel, ne-am dezvoltat împreună.   

Iar activitățile noastre nu s-au limitat doar la a preda, a transmite cunoștințe și atât. Pentru că, 

dincolo de orice, noi suntem  cei care educă și, așa cum spune Aristotel, „A educa mintea fără a educa 

inima nu înseamnă educație”, activitățile educative nu și-au pierdut din importanță. Am putea spune 

chiar că au devenit din ce în ce mai importante, deoarece  cu ajutorul lor am încercat să suplinim 

distanțarea impusă de ecranul laptopului sau al telefonului.  

Trebuie să recunoaștem, însă, că organizarea unor activități educative online reprezintă o 

provocare. De la excursii virtuale, la concursuri,  de la marcarea unor zile importante din cultura 

națională, la promovarea locurilor  și a felului în care trăim, de la găsirea frumosului din traiul de zi 

cu zi la participarea la conferințe, activitățile educative sunt pretexte pentru a stimula creativitatea 

elevilor, de a promova dorința lor de afirmare, de a le satisface  nevoia de a face parte dintr-un grup. 

Una din marile provocări ale școlii online a fost organizarea Săptămânii Școala Altfel Și, pentru 

început, ne întâlnim pe ZOOM ca să punem țara la cale. După câteva minute, începem să ne simțim 

mai bine. Fiecare vine cu câte o idee, ne completăm unii pe alții și prindem curaj.  

 

Stabilim, împreună, cinci teme mari, câte una pentru fiecare zi, suficient de generoase încât să 

ne permită să ne adaptăm în funcție de propria viziune, de colectivul de elevi pe care îl avem, de 

resursele de care dispunem: ziua de luni va fi dedicată călătoriilor virtuale, cea de marți va avea ca 

scop promovarea frumuseții comunei noastre, miercuri  ne vom încuraja elevii să învețe de la bunici 

cum să devină gospodari de nădejde, joi vom descoperi împreună rețete de ieri și de azi, iar ziua de 

vineri va fi dedicată Europei. Picăm de acord asupra faptului că vom încerca să arătăm tuturor că, în 

ciuda greutăților, BUCOVINA MERGE MAI DEPARTE, stabilind astfel sloganul săptămânii. 

 

Ne despărțim mai liniștiți, dar cu mintea zumzăind de planuri și idei. Iau foc, apoi, grupurile de 

pe WhatsApp și Messenger în timp ce planificăm cu copiii câte ceva din ce se va întâmpla în 

săptămâna care urmează. Avem nevoie și de ideile lor pentru că suntem o echipă și lucrăm împreună. 

 

Săptămâna a avut un real succes, iar jurnalele online realizate prin cuvinte, fotografii și 

filmulețe, publicate pe pagina personală de facebook a fiecărui profesor coordonator de activitate și 

pe pagina de facebook a școlii ne-au făcu cunoscuți în toată țara. Aprecierile primite ne-au dovedit, 

odată în plus, că atunci când lucrăm ca o echipă, putem face performanță, indiferent de condiții. 
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ȘCOALA NOASTRĂ, IMAGINEA NOASTRĂ 

 

Prof. BOBOC SIMONA FLORENTA                                                                                      

GR. CU P. S. NR. 49 BRĂILA 

 

 

Promovarea imaginii instituției trebuie să țină cont de nevoile și interesele partenerilor și 

beneficiarilor procesului educațional. Atât instituția cât și cadrele didactice trebuie să fie bine 

pregătite pentru a-și câștiga locul lor în viața copiilor pe care îi educă.  

Crearea și promovarea unor imagini instituționale pozitive în comunitate se realizează în primul 

rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții fiind primii interesați de acest aspect.  

Elevii trebuie să fie motivați să învețe, educația trebuie să fie adaptată la particularitățile 

elevilor, folosind diverse strategii de predare–învățare-evaluare atractive, stimulând potențialul 

maxim al acestora. 

Prin oferta educațională, Scoala Gimnazială Vad dă posibilitatea părinților să aleagă activitățile 

opționale si extracurriculare la care doresc să participe copiii/elevii, având în vedere următoarele 

aspecte: 

 Promovarea imaginii școlii la nivelul comunității locale, în rândul unităților de nivel școlar, 

la nivel județean, național si internațional; 

 Promovarea școlii printr-un marketing educațional în care respectarea principiilor educației 

să fie prioritară; 

 Realizarea unor activități de informare despre integrarea si progresul elevilor, a elevilor cu 

deficienţe de învăţare, despre politicile educaționale, despre resursele educaționale folosite; 

participarea la „activități deschise“, prin organizarea unor activități de tip: carnaval, expoziții cu 

produse ale activității elevilor, strângere de fonduri, serbări, concursuri școlare etc. 

Putem afirma ca in școala noastă se practică un învățământ care 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.  

Suntem în căutarea unor pași de acțiune pentru a face față concurenței unor scoli similare prin: 

- formarea de absolvenți competitivi, capabili sa stăpânească la un nivel superior tehnologia 

informației și cea comunicațională; 

- orientarea actului didactic spre a obișnui elevul sa gândească, să abstractizeze, să comunice în 

limba maternă şi în limbile moderne de circulație internațională; 

- proiectarea activității școlare în scopul integrării in spațiul european prin constientizarea 

propriei culturi, dar și prin descoperirea altor culturi si tradiții europene; 

- convertirea actului de predare-învatare dintr-un act reproductiv într-un act creativ, cauzal, 

explicativ; 
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- democratizarea relatiilor din școală la toate nivelele; 

- perfecționarea colectivului didactic pentru înlaturarea formalismului. 

Pentru cunoasterea în comunitate a ofertei educaționale a școlii noastre ne-am propus câteva 

obiective specifice pentru promovarea ofertei educaționale, cum ar fi: 

 informarea publicului/ comunității cu privire la activitatea școlii; 

 informarea părinților cu privire la oferta de curriculum la decizia şcolii si la opțiunile de 

studiu (oferta educațională) din cadrul grădinițelor. 

În acest sens, responsabilul cu activitatea de relații publice din cadrul școlii, a elaborat o 

strategie de promovare a ofertei educaționale pentru anul scolar în curs. Strategia de promovare a fost 

construită pe câteva direcții, si anume: 

 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 wwwdidactic.ro; 

 promovarea directă, prin organizarea unui turneu publicitar, prin majoritatea unităților 

economice din comună. Această activitate implică și vizitarea de către cadrele didactice a familiilor 

cu copii, popularizând astfel activitatea școlii; 

 activităţi de întrajutorare cu scop caritabil (expoziţii cu vânzare –ornamente pentru brad, 

felicitări, mărţişoare). 

Promovarea școlii se realizează şi în cadrul unor parteneriate educaționale locale, regionale şi 

naționale prin prezentări Power Point, în fața potențialilor părinți, prezentarea de spectacole, 

expoziții. 

În condițiile unui sistem concurențial în continuă dezvoltare devine imperativă accentuarea 

eforturilor de promovare a imaginii școlii si de stabilire a unor relații directe cu viitorii potențiali 

beneficiari/părinți. Se impune planificarea atentă a campaniilor de informare si comunicare cu 

beneficiarii, care vor avea un caracter permanent si vom folosi o gamă largă de mijloace: anunțuri la 

radio local si TV, interviuri, reportaje realizate cu alți părinți, broșuri, pliante. 

În concluzie, imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce așteaptă: 

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 creează greu și se poate pierde rapid.  

Școala noastră, în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. 
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PREDAREA IN ECHIPA 

 

BOBOCICA CLAUDIA EMILIA                                                                     

Profesor Estetica si Igiena Corpului Omenesc                                                               

Liceul Tehnologic “Lorin Salagean” 

 

 

Predarea în echipă este o metodă didactică modernă care permite promovarea într-o manieră 

concretă, a interdisciplinarităţii în învăţământ, asigurarea unor sinteze coerente pe o 

anumită  problematică, demersul având şi o mare forţă formativă asupra elevilor. Practic, este vorba 

de desfăşurarea lecţiilor în condiţiile în care nu unul, ci mai multe persoane sunt implicate în actul 

didactic. 

Predarea în echipă este o alternativă, o variantă a activităţii didactice clasice, care se poate 

aplica doar la anumite capitole, lecţii sau secvenţe de lecţii, şi nu în orice condiţii.  

Predarea în echipă implică un grup de instructori care lucrează în mod intenționat, în mod 

regulat și cooperativ, pentru a ajuta un grup de elevi de orice vârstă să învețe. 

Profesorii stabilesc împreună obiective pentru materia pe care trebuie să o predea, proiectează 

o programă, pregătesc planuri individuale de lecție, curriculum adaptat, plan de intervenţie 

personalizat (după caz), predau elevilor și evaluează rezultatele. Aceștia împărtășesc opinii, se 

”ceartă” unul cu celălalt și chiar îi provoacă pe elevi să decidă ce abordare este mai bună. 

Echipele pot fi echipe pentru o disciplină, pentru o lecție interdisciplinară în cadrul unei școli 

care se întâlnesc cu un set comun de elevi pe o perioadă extinsă de timp. Profesorii noi pot face echipe 

cu profesori veterani. Inovațiile sunt încurajate și sunt permise modificări ale dimensiunii, locației și 

timpului claselor. Diferitele personalități, voci, valori și abordări sporesc interesul, păstrează atenția 

și împiedică plictiseala. 

Lucrând ca o echipă, profesorii modelează respectul față de diferențe, interdependența și 

abilitățile de rezolvare a conflictelor. Membrii echipei stabilesc împreună obiectivele și conținutul 

care urmează a fi predat, selectează materiale comune, cum ar fi texte și filme, și concep teste de 

evaluare pentru toți elevii ţinând cont de dezvoltarea cognitivă a elevilor, în special a celor cu cerinţe 

educaţionale speciale speciale din clasă. 

Renunțarea la modelul de învățământ unic, single-course, single-teacher, care a fost acceptat 

pentru a fi încurajat, încurajează alte inovații și experimente. De exemplu, elevii pot fi împărțiți după 

sex, vârstă, cultură sau alte interese, apoi recombinate pentru a stimula reflecția. 

Programele de remediere și secțiunile de onoare oferă alte oportunități atractive de a pune la 

dispoziție programe de învățământ adecvate și eficiente pentru elevii cu nevoi sau interese speciale. 

Aceștia pot aborda diferite abilități de studiu și tehnici de învățare. Învățarea în echipă poate, de 

asemenea, să compenseze pericolul impunerii de idei, valori și mentalități asupra minorităților sau a 

grupurilor etnice mai puțin puternice. Profesorii din diferite medii pot să se îmbogățească cultural 

unul pe altul. 

Predarea în echipă răspândește responsabilitatea, încurajează creativitatea, aprofundează 

prietenia și construiește comunitatea în rândul profesorilor. Profesorii se completează reciproc. 

Aceștia împărtășesc perspective, propun noi abordări și pun la încercare ipoteze. Ei învață noi 
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perspective și intuiții, tehnici și valori. Elevii intră în discuții între ei în timp ce dezbat, nu sunt de 

acord cu premisele sau concluziile, ridică noi întrebări și subliniază consecințele. 

Prezența unui alt profesor reduce problemele de personalitate ale profesorilor. În caz de urgență, 

un membru al echipei poate participa la această problemă în timp ce clasa continuă. Împărtășirea în 

procesul decizional stimulează încrederea în sine. Pe măsură ce profesorii văd că se îmbunătățește 

calitatea predării și învățării, stima de sine creşte. 

 Desigur, predarea în echipă nu este singurul răspuns la toate problemele care afectează 

profesorii și elevii. Aceasta necesită planificare, management calificat, dorința de a schimba riscul și 

chiar eșecul, umilința, spiritul deschis, imaginația și creativitatea. Dar rezultatele merită. 

 

Bibliografie: 

Cerghit Ioan, Metode de învăţământ, ediţia a III-a, Editura Didactică şi Pedagogică R.A., 

Bucureşti 1997. 

Dinamica grupului şi a echipei, A. Neculău, Editura Polirom, 2077 
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Școala online 

 

 

           

 

 

 

 

“Știință, cunoaștere, cultură, descoperire... toate sub același nume“ 
 

Bőjte Elena -Maria, profesor învățământ primar,                                                                                                  

Colegiul Național Octavian Goga, Miercurea Ciuc 

 

Acesta este motto-ul sub egida căruia managerii instituției, personalul didactic, personalul 

auxiliar și cel nedidactic și-au desfășurat activitatea exemplar în toată această perioadă în care am 

fost cu toții într-o situație dificilă.  

Încă de la debutul pandemiei, în perioada în care cursurile față în față au fost suspendate (martie, 

2020), în școala noastră, activitățile de predare au început pe platforma Zoom. De asemenea, au fost 

organizate diferite cursuri de formare și împărtășirea de bune practici, am avut parte de toată 

îndrumarea atât de necesară pentru a ne putea desfășura activitatea de predare. Concomitent, primeam 

diferite informații legate de diferite webinarii privind modul de accesare a diferitelor aplicații și 

platforme care ne puteau fi utile în activitatea didactică. Eu și colegii mei din această instituție am 

depus toate eforturile ca procesul de predare-învățare-evaluare să fie eficient și este extrem de 

important de menționat acest lucru.   

Odată cu începerea anului școlar și, după câteva săptămâni, intrarea din nou în online, 

activitățile didactice s-au mutat pe platforma G Suite for Education. Pe tot parcursul școlii online, a 

fost realizat și aplicat Planul de intervenție educațională pentru situația suspendării cursurilor realizat 

de conducerea colegiului,  care a integrat diferite direcții de acțiune: “Asigurarea cadrului legal 

pentru desfășurarea activității didactice în mediul online, Asigurarea comunicării în unitățile de 

învățământ și cu alte instituții responsabile de administrarea sistemului educațional, Susținerea și 

îmbunătățirea accesului la învățare al beneficiarilor sistemului de educație, Realizarea procesului 

de învățare online, Monitorizarea activităților didactice” ș.a. Noi, în această instituție, am format o 

echipă puternică având în permanență feedback-ul elevilor și al părinților.  

Implicați și dedicați profesiei de dascăl, am lucrat pe diferite platforme, am utilizat diverse 

aplicații astfel încât să realizăm formarea și dezvoltarea competențelor elevilor, și cele specifice 

programelor școlare, dar și cele opt competențe cheie. Ne-am străduit ca orele să fie atractive, acestea 

desfășurându-se conform orarului clasei și respectând  elementele temporale specifice predării online. 

Părinții ne-au fost alături, fiind colaboratori activi în toată această perioadă. Au fost sprijiniți, de 

asemenea, acei elevi care au întâmpinat anumite dificultăți în accesul pe platforme și, împreună cu 

învățătoarea, dirigintele sau conducerea școlii noastre, s-au găsit soluții optime pentru rezolvarea 

acestora. 
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Evaluarea a fost realizată prin unele aplicații ca Google Forms sau diferite platforme care au 

permis o evaluare obiectivă, concretă și reală. De specificat este și faptul că managementul timpului 

a fost, într-adevăr, defectuos deoarece pregătirea zilnică pentru activitățile didactice în format online   

au presupus o muncă asiduă în gândirea și realizarea celor mai bune strategii didactice pentru fiecare 

clasă în parte. 

Chiar dacă orele au fost online, în școala noastră au fost realizate o serie de activități 

extrașcolare - filmuri video realizate de colegii mei profesori de la ciclul gimnazial și cel liceal  

implicând imagini, desene și recitări marcțnd diferite evenimente: ”La mulți ani, România!”- 1 

decembrie 2020, “Mihai Eminescu, geniul sufletelor noastre”-15 ianuarie 2021, “Hai să dăm mână 

cu mână!”-24 ianuarie 2021. 

Așadar, împreună am descoperit platforme și aplicații, cu multă răbdare, analiză și știință le-

am organizat cu scopul de a le deschide ușa spre cunoaștere, cultură și inovație elevilor noștri. Sunt 

mândră de colegii mei și de școala mea! 
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Importanța activităților educative realizate online                                                                                     

pentru promovarea imaginii școlii 

 

 

Școala Gimnazială Stroiești jud. Suceava                                                                          

Prof. înv. primar Bondar Adriana Elena 

 

 

Școala ar trebui să țină cont de marile schimbări ale lumii moderne și să recționeze prima, 

schimbând sistemul educațional vechi cu unul modern.  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 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  și să pregătescă 

elevii pentru viitor. 

Prin inițierea activtăților educative școlare și extrașcolare diferentiate,care să răspundă 

socializării copiilor,chiar și online, am reușit să atragem atenția asupra potențialului elevilor 

noștri.Crearea blog-ului școlii 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. 

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. 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. 

Stimularea participării cadrelor didactice și elevilor la conferințe,simpozioane online poate 

reprezenta o strategie de marketing,deoarece prin modul pe care se fac cunoscuți stârnesc interesul 

pentru cunoașterea instituției pe care o reprezintă și imaginea șscolii este astfel îmbunătățită. 

Consider că orice acțiune realizată ce vizezează 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 

Negrilă Iulian, Marketing educational 
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EDUCAȚIA COPIILOR ÎN PANDEMIE:                                                                             

CE ROL ȘI SOLUȚII AU FAMILIA ȘI ȘCOALA,                                                    

CÂND COPIII ÎNVAȚĂ ONLINE, DE ACASĂ? 

 

 

Prof. înv. preșc: Boșomoiu Cătălina                                                                                                                     

Grădiniţa Nr. 2 Otopeni, Ilfov 

 

 

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. 

 

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.  

 

Educația cere un parteneriat familie-școală-comunitate  

 

Dacă mulți părinți sunt stresați și nu fac față pentru că fie nu au cu cine lăsa copii acasă în 

timpul jobului, fie lucrează de acasă și nu pot supraveghea copiii în același timp, profesorii încă se 

adaptează la pedagogia digitală și învață, la fel ca elevii, principiile învățării online. 

Profesorii află de la părinți ce nevoi are elevul, ce pasiuni și interese, dar și ce stări și emoții 

resimte acesta în această perioadă. Părinții pot afla, în schimb, când și cum are nevoie copilul să fie 

ajutat și încurajat pentru a reuși și a dezvolta un comportament pozitiv.  

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

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

spirituală, programe de dezvoltare, servicii de sănătate, parteneriate cu școala 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) 
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• 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.  

   

11 moduri prin care părinții pot susține în continuare educația copiilor și o relație 

productivă cu programul școlii online 

 

1. Oferă-ți răgaz pentru tranziție 

2. Asigură-i un spațiu doar al lui, pentru învățarea online 

3. Susține-i responsabilizarea în procesul de învățare  

4. Validează-i emoțiile  

5. Cere ajutorul profesorilor 

6. Alegeți o rutină clară, a voastră  

7. Ajută-l să folosească tehnologia în mod benefic  

8. Uită ce credeai despre timpul petrecut în fața ecranului       

9. Încurajează-i reușitele mici și mari, în fiecare zi 

10. Creați un acasă plin de siguranță și o stare de bine 

11. Se plictisește? Ajută-l cu activități distractive și educative 

 

Sunt multe lucruri care se schimbă, dar care pot fi transformate în experiențe pozitive pentru 

fiecare dintre noi.  

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.  

 

 

Bibliografie: 

Moisin, Anton-Părinți și copii, Editura didactică și pedagogică, București, 1995; 

Boroș, Maximilian-Profesorul și elevii, Editura Gutinul, Colecția de pedagogie, Maramureș, 1994 

https://www.logiscool.com/ro/blog/ghid/educatia-copiilor 
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Promovarea imaginii școlii/ Școala online                                                                               

Importanța activităților educative realizate în online                                                       

pentru promovarea imaginii școlii 

 

Prof. înv. primar Botanciu Oana                                                                                     

Școala Gimnazială Nr. 1, Albeni 

 

 

Cine are carte, are parte. 

Învățându-l pe altul îl faci mai bogat, fără ca tu să devii mai sărac- proverb indian 

Anul acesta școlar 2020-2021, a debutat în contextul Pandemiei cu SARS Cov-2, așa cum s-a 

încheiat anul școlar trecut. Dacă în anul 2019-2020, în semestrul al II-lea, activitatea didactică s-a 

desfășurat, mai mult sau mai puțin, în mediul online, în anul școlar 2020-2021, predarea-învățarea-

evaluarea s-au derulat, cu preponderență online, cu toate micile piedici puse de accesul la internet și 

la un dispozitiv electronic care să facă posibilă derularea procesului de învățământ.  

Școala trebuie adaptată la copii și nu copiii adaptați școlilor- Alexander Sutherland 

Școala al cărui angajat sunt, a facilitat predarea online prin catalogul școlar electronic pe care 

l-a implementat și care, consider eu, a ajutat foarte mult toți factorii implicați în procesul de educație: 

elevii-părinții-cadrele didactice, oferindu-le tuturor posibilitatea participării active. 

Elevii ai cărui învățător sunt, s-au adaptat foarte bine și repede la învățarea online, ei deja 

folosind rețelele sociale, fără să fie nevoie de suportul părinților pentru conectarea la catalogul 

electronic sau pentru instalarea unor aplicații suplimentare. Deci, din acest punct de vedere, am avut, 

ca învățător, un mare câștig! Munca mea și a elevilor s-a transformat, eu luându-le locul la tablă și 

scriind după dictarea lor, folosind foarte mult metoda investigației, a demonstrației și aproape deloc, 

prelegerea, decât cea morală, unde a fost cazul! Spre deosebire de lecția clasică, unde mai erau și 

timpi morți, într-o lecție interactivă ritmul de lucru este mai alert, elevii pot răspunde instantaneu , 

fără prea multe inhibiții, dându-le posibilitatea și celor mai timizi să fie foarte activi. 

Metoda cea mai eficientă folosită la clasă, dar și în cadrul învățării de la distanță este cea a 

investigației, care încurajează elevii să găsească singuri soluții la problemele identificate și îi 

antrenează să gândească liber, critic și constructiv. Folosind creativ această metodă, elevii nu sunt 

tratați drept simpli receptori de informație de la profesor sau din manuale, ci singuri ajung la soluții, 

testează ipoteze și apoi le verifică. Așa cum învățarea în baza metodei investigației durează de regulă 

mai mult timp, tocmai instrumentele digitale pot fi utilizate pentru a transmite elevilor, din timp , 

informații, subiecte și detalii organizatorice. Aceasta va contribui substanțial și la consolidarea 

autonomiei învățării,la dezvoltarea abilităților de muncă independentă, promovarea unei culturi a 

încrederii și a stării de bine. 

Activitățile educative s-au desfășurat și ele altfel în mediul online, profesorul doar îndrumând 

elevii să discute liber, să vină cu idei și să caute informația necesară pe care o împărtășeau colegilor 

cu mult entuziasm, față de o activitate clasică în care elevii aveau mai mult rolul de ascultător. Elevii 

au participat cu plăcere la următoarele activități: Ajutoarele lui Moș Crăciun, prin care s-au donat 

alimente, haine și jucării, Norme de prevenire a SARS Cov.2, organizată în colaborare cu  Crucea 

Roșie, Gorj. 
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În această perioadă, împreună cu elevii mei, nu doar am învățat, am stat de vorbă liber, i-am 

încurajat, am vorbit chiar și cu unii părinți reușind să păstrăm legătura creată și consider că tehnologia 

i-a ținut pe copii aproape de școală și de sistemul de valori pe care-l promovează societatea. 

Imaginea școlii noastre a avut de câștigat în perioada activității online pentru că s-a asigurat 

accesul majorității elevilor la actul educațional, elevii, părinții și cadrele didactice depunând eforturi 

în acest sens. 

 

Educația este ceea ce rămâne după ce ai uitat tot ce ai învățat la școală- Albert Einstein 
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CUM PROMOVĂM  IMAGINEA  ȘCOLII? 

 

 

LICEUL „ȘTEFAN D. LUCHIANˮ ȘTEFĂNEȘTI 

PROFESOR, BOTEZATU PAULA LARISA 

 

 

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? 

De 10 de ani sunt cadru didactic într-o școală cu elevi majoritari de etnie romă, din mediul rural. 

De foarte multe ori atât eu cât și colegii mei ne-am lovit de prejudecățile oamenilor pentru faptul că 

lucram cu astfel de elevi. Nu de puține ori eram etichetați ,,mai puțin pregătiți,, , ,,plafonați,, etc., fără 

se ne cunoască cu adevărat activitatea noastră. 

Am reușit ca prin organizarea şi participarea la acţiuni comune şi relevante pentru comunitate 

si prin stabilirea unor legături, participarea responsabilă a tuturor persoanelor implicate la problemele 

comune ale societăţii civile pentru realizarea proiectelor proprii, instituţii publice locale şi judeţene 

sǎ ȋmbunǎtǎțim imaginea școlii. 

Prin iniţierea activităţilor educative şcolare şi extraşcolare diferenţiate, care să răspundă 

socializării copiilor (concursuri, reuniuni, întâlniri cu agenţii economici)  am reuşit sǎ atragem atenia 

asupra potenialului elevilor nostri. 

Chiar dacă, crearea blog-ului școlii, a pornit de la o simplă activitate a unui curs de formare, nu 

am perceput-o ca pe o strategie de marketing, dar, asta a reprezentat de fapt într-un final. Prin 

prezentarea diverselor activități ce au fost derulate în școala noastră, imaginea școlii a fost vizibil 

îmbunătățită, iar atitudinea unora s-a schimbat. 

Uneori chiar și stimularea participării cadrelor didactice și elevilor la conferințe, simpozioane, 

parteneriate poate reprezenta o strategie de marketing, deoarece prin modul pe care se fac cunoscuți 

stârnesc interesul pentru cunoașterea instituției pe care o reprezintă și imaginea școlii este astfel 

îmbunătățită. 

Consider că orice acțiune realizată ce vizează școala, cu scop pozitiv, poate fi transformată într-

o strategie de marketing, indiferent dacă școala se găsește în mediul rural sau urban. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

 

Prof. înv. preșcolar Brașoveanu Elena – Liliana                                                           

Liceul Tehnologic Todireni, județul Botoșani 

 

 

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. 

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 
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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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Imaginea școlii, preocupare constantă 

 

prof. Budău Monica                                                                                                             

Liceul Tehnologic ,,Grigore Antipa’’ 

 

 

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

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

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

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

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

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

O şcoală 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, odată cu conștientizarea faptului că 

brandurile sunt unul dintre cele mai valoroase bunuri intangibile pe care o firmă le are.  

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. 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.  

Astfel, promovarea imaginii reprezintă acţiunea de convergenţă şi de interferenţă a reclamei, 

publicităţii, utilizarea liderilor de opinie şi a tehnologiilor de creare a evenimentelor pentru formarea 

unei imagini unitare şi multidimensionale prin transmiterea unor mesaje. Managerul unei organizaţii 

şcolare poate promova în mediul intern şi extern al unitătii o imagine pozitivă a acesteia, printr-o 

planificare riguroasă, folosind metodele şi tehnicile potrivite, toate reflectându-se în chema de mai 

jos. 
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Instituţiile şcolare au îndeplinit roluri şi funcţii multiple într-o societate în care modernitatea 

este tendenţială şi nu structurală. Această poziţie îi dă autoritate şcolii dar, paradoxal, şi o anumită 

fragilitate în spaţiul public actual din cauza  interferării multor instanţe de socializare, iar unele dintre 

ele îşi arogă  misiunea preluării unora dintre competenţele ce aparţineau altădată exclusiv 

învăţământului. 

Imaginea unei şcoli este  ansamblul reprezentărilor care îi sunt asociate unei identităţi specifice 

de către toţi actorii implicaţi în activităţile şcolare -  profesori, elevi, părinţi, autorităţi, mass media. 

Imaginea şcolii este un complex constituit din istoria organizaţiei şcolare, calitatea ofertei educative, 

performanţele sale  şi stabilitatea instituţională, prestigiul în comunitate.  

Factorul principal în crearea imaginii şcolii îl reprezintă calitatea procesului instructiv şi 

educativ asociată cu calitatea cadrelor didactice. 

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. 

Concluzii 

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. 

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.  
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Rolul profesorului în predarea limbii francize 

 

Prof. Buhaș Elisabeta - Monica                                                                                          

Scoala Gimnazială ”Nicolae Popoviciu”,  Beiuș 

 

 

Din luna martie, a anului trecut, educația a luat o nouă traiectorie. Nici unul dintre cadrele 

didactice nu ne- am fi gândit că vom începe o nouă eră a educației online și vom traversa o perioadă 

lungă de timp, în acest mod. Ca și țară, majoritatea profesorilor, cred că au avut cunoștințe minime 

de IT, pentru a începe predarea în sistemul online.  

Deși am început cu frică,  datorită statisticilor cutremurătoare a cazurilor crescânde de Covid 

19,  și urmăream curioși, care va fi sfârșitul acestei perioade, totuși, am ajuns în situația când a trebuit 

să ne obișnuim cu ideea că,  predarea online, e cea mai sigură metodă, într-o asemenea situație. 

Mă gândeam, oare cum se vor pregăti elevii noștri la examenele de Evaluare Națională și la 

Bacalaureat, dacă au lipsit de la școală trei luni.Dar cea ma îngrijorătoare situație, e, că perioada de 

online încă persistă, prelungindu- se cu încă trei luni și nu știm încă, când se va termina. 

Predau la Scoala Gimnazială ” Nicolae Popoviciu”, din Beiuș , fiind profesor titular pe catedra 

de Limba Franceză – Religie Neoprotestantă și lucrez cu elevi de vârste diferite, începând de la clasa 

pregătitoare, până la clasa a VIII – a.  

La toate clesele de gimnaziu, la fiecare oră de franceză, mi-am pregătit materialele, pentru a 

face ora cât mai atractivă și am folosit videoproiectorul , cât și manualul digital, pentru ca elevii să 

asimileze, cât mai bine, limba franceză. 

Începând cu perioada pendemiei, mi-am predat orele pe platforma Adservio.Această platformă 

este accesibilă și părinților și le dă o viziune clară, asupra situației la învățătură, și arată prezența la 

ore, a fiecărui elev. 

Prin existența platformei, mi-am ușurat munca deoarece am reusit să stimulez copii cu puncte 

+ la activitate și prin nepregătirea la ore, primind puncte - .Sarcinile de lucru pentru temele de casă 

pot fi încărcate și văzute de elevi cât și de părinți.Am avut o colaborare fructuoasă cu elevii mei și 

predatul online pentru mine a fost o provocare.  

La clasa a V –a lucrez după manualul de la Editura Booklet, care are și un  Cd, fiind util elevilor 

în a înțelege pronunția corectă a noilor noțiuni. Începând cu perioada online, lecțiile le-am ținut, 

scriind noile noțiuni, pe calculator iar cuvintele noi de la lecții, au putut fi vizionate , share – uind 

ecranul sau căutând pe google direct, imagini cu noile cuvinte.Lecțiile noi sunt sub forma unor 

dialoguri înregistrate, care le dau un impuls copiilor, pentru a învăța limba franceză. 

La clasa a VI –a universul cunoașterii limbii franceze se lărgește și lucrez după manualul de la 

Editura Litera, deoarece am dorit să am o continuitate a editurii Booklet, dar nu a fost aprobat pentru 

clasa a VI – a. Am luat ca și suport, manualul auxiliar al editurii Booklet, care conține lecții 

interesante, pline de lucruri noi. 

La clasa a VII –a manualul bine structurat oferă o îmbinare complexă între, lexic – conversație 

– gramatică – civilizație. Începând cu o abordare simplă a gramaticii, de la elementele esențiale ale 

verbelor uzuale, a substantivului, adjectivului, pronumelui,  adverbelor, până la complexitatea purtării 
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unui dialog civilizat între două persoane ,atingem punctul culminant al cunoașterea culturii franceze 

prin cântece, activități cultural artistice online, cu diferite teme specifice fiecărui capitol în parte.  

Actuala clasă a VIII –a, este generația de sacrificiu, în ceea ce privește manualele. Primirea 

tardivă a acestora a dus la nevoia de a simplifica si de a crea lectii noi, adaptate după programă, la 

fiecare capitol în parte, în fiecare an de gimnaziu, până la primirea manualelor. 

Elevii interesați de studiul limbii franceze , după terminarea gimnaziului, ajung la nivelul A2, 

după CECRL.  

Există patru sfaturi pentru ca profesorii să ofere “o experiență de învățare durabilă și angajantă”. 

1. Simplitatea. La clasă, elevii se au unul pe altul și îl au alături pe profesor ca să poată să 

lămurească problemele, atunci când se blochează. În cazul învățării la distanță, rezolvarea 

problemelor cu ajutorul celorlalți nu mai e la fel de ușoară. De aceea, simplitatea predării e esențială 

– instrucțiunile să fie clare, să fie folosite doar una sau două resurse, să fie folosite formate de 

documente, ușor accesibile pentru elevi. 

2. Mediu virtual de clasă. Tot în ideea simplității, e important ca elevii noștri să aibă un punct 

de reper digital similar unei clase. Aceasta poate fi un sistem oferit de școlă, cum e Adservio, Google 

Classroom sau o altă platformă.. E nevoie de un singur astfel de loc, chiar dacă poate fi tentant să sari 

de la o aplicație la alta și să folosești multe platforme. 

3. Sarcini de durată mai lungă pentru elevi. Învățarea la distanță are nevoie de eficiență, 

deoarece planificarea ia mai mult timp și pretinde o atenție mai mare la detalii. Sunt necesare sarcini 

mai lungi date elevilor, care dau profesorului timp să-și organizeze predarea pe viitor, dar și sarcini 

care să îi facă pe elevi să se ridice din fața calculatoarelor. Sunt bune proiectele pe termen lung, în 

care elevii au autonomie mai mare și un set clar de termene limită intermediare pe care trebuie să le 

respecte. 

4. Puncte de contact intermediare. Elevilor le vor lipsi contactele umane pe care le au la clasă, 

care sunt o experiență de neînlocuit. De aceea e nevoie să fie stabilite structuri care să permită puncte 

de contact cu elevii și care pot avea orice formă – e-mail, mesaje video, telefoane etc. Acestea îi vor 

asigura pe elevi că profesorului le pasă de ei. 
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“Carnavalul iernii” 

 

Școala Gimnazială Nr. 2 Sebeș                                                                                                                               

Coordonatori proiect: prof. înv. primar Bumbu Maria 

 

 

 

 

Proiect educațional 

clasa pregătitoare A 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

“Carnavalul iernii” 

Data:25 ianuarie 2021 

Argument: 

“Culoarea primaverii se regaseste in flori, cea a iernii o poti afla doar in imaginatie.” 

Ward Elliot Hour 

Iarna este ca o zână albă care bate la fereastră și aduce mirosuri reci și dulci in casele oamenilor. 

Iarna, copacii sunt înghețați de șoaptele reci ale vântului, iar ploaia de stele albe îi îmbracă în costume 

de gală. 

Deasupra acestui anotimp plin de vise și speranțe trăiește un suflet de copil. Iarna este anotimpul 

magic. Aceasta este Magie trebuie trăită din plin . Pornind de la această premiză am organizat un 
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carnaval al iernii unde sufletele de copii vor prinde viață prin personajele alese din povești și se vor 

întrece în concursuri și voie bună. 

 

Obiective cadru: 

- Realizarea unor corespondenţe între diferitele elemente de limbaj plastic şi forme, 

obiecte din mediul înconjurător (natură, artă şi viaţa socială); 

- Stimularea expresivităţii şi a creativităţii prin jocuri de rol și jocuri distractive; 

- Formarea capacităţii de receptare a lumii sonore şi a muzicii; 

- Formarea capacităţilor de exprimare prin muzică; 

- Să manifeste interes pentru jocurile distractive propuse din care să reiasă spiritul 

competitiv. 

Obiective de referinta: 

- Să trăiască în relaţiile cu cei din jur stări afective pozitive, să manifeste prietenie, 

toleranţă, armonie, concomitent cu învăţarea autocontrolului; 

- Să intoneze cântece pentru copii; 

- Să acompanieze ritmic cântecele; 

- Să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia; 

- Să exprime prin mişcare starea sufletească creată de muzica audiată; 

- Să improvizeze spontan, liber scurte motive sincretice: text onomatopeic + melodie, 

text onomatopeic + mişcare, text onomatopeic + melodie + mişcare; 

- Să asculte şi să recunoască fragmente din creaţii muzicale naţionale şi universale, 

corespunzătoare specificului de vârstă; 

 

Obiective operationale: 

O1- Să prezinte masca realizață; 

O2-  Să intoneze cântece pentru copii și colinde; 

O3- Să participe cu interes la activitățile propuse în cadrul programului. 

Desfășurarea programului 

Copiii  și-au insusit deprinderi și cunoștințe despre: 

- anotimpul iarna; 

- activitățile oamenilor și ale copiilor în acest sezon; 

- sărbători specifice ierniii: Moș Nicolae, obiceiuri și tradiții de Crăciun, Anul Nou. 
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Părinții și copiii au cofecționat costumele din materiale proprii, adaptate diverselor personaje 

din povești și nu numai. Măștile au fost confecționate acasă din materiale la alegere. 

Programul s – a desfășurat online în timpul orei de Arte vizuale și abilități practice.. La 

Carnavalul iernii au  participat elevii clasei pregătitoare A.. Programele de carnaval s-au realizat după 

un desfășurător (program stabilit inainte): 

- prezentarea măștilor; 

- cea mai frumoasă mască; 

- jocuri distractive online; 

- recitare de poezii despre iarnă; 

- audiție cântece de iarnă. 
 

Evaluarea: 

- acordarea diplomelor celor care s-au evidențiat ( whatsapp). 
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PROMOVĂM ȘCOALA PRIN ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE 

 

Prof. înv. primar Bursuc Raluca-Georgeta                                                                     

Școala Gimnazială Alexandru Ștefulescu, Târgu Jiu-Gorj 

 

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. 

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. 

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.  

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. 

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea copiilor în 

activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 

facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, 

fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile 

extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în 

mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. 

Activităţile extracurriculare organizate împreună cu elevii mei au conţinut cultural, artistic, 

spiritual, ştiinţific, tehnico-aplicativ, sportiv sau simple activităţi de joc sau de participare la viaţa şi 

activitatea comunităţii locale. 

Excursiile pe care le organizez bianual contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre 

frumuseţile ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin 

excursii, copiii cunosc locul natal în care au trăit, muncit şi luptat înaintaşii lor învăţând astfel să-şi 

iubească ţara, cu trecutul şi prezentul ei. Copiii pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde s-au 

născut, au trăit şi au creat opere de artă scriitori şi artişti. Excursia este cea care îl reconfortează pe 

copil, îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale importante, dar şi îmbogăţirea orizontului 

cultural ştiinţific. Excursia reprezintă finalitatea unei activităţi îndelungate de pregătire a copiilor, îi 

ajută să înţeleagă excursiile nu numai din perspectiva evadării din atmosfera de muncă de zi cu zi ci 

şi ca un act de ridicare a nivelului cultural. 

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv 

– constituie deasemenea un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale 

poporului nostru. Ele oferă copiilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală, 

procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric 

local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi 

naţionale, relaţiile dintre oameni şi  rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de 

învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea ce copiii acumulează în cadrul activităților.  
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Lucrând cu elevi de ciclul primar am organizat doar excursii-vizite la ”Casa Memorială 

Constantin Brâncuși” în loc. Hobița-Gorj, am vizitat Muzeul Județean Gorj ”Alexandru Ștefulescu” 

și Ansamblul Sculptural Constantin Brâncuși. 

În școală, serbările școlare vin în ajutorul afirmării și formării personalității copilului. În timpul 

prezentării programului artistic, copilul artist îi va avea ca spectatori pe colegi, dar și pe parinți 

cărora va trebui să le recite sau să le cânte, exprimand trăirile care îl copleșesc. Realizarea 

programului artistic presupune o munca de căutări și de creație din partea educatoarei. În cadrul 

serbării profesorul este regizor, coregraf, pasionat culegător de folclor, poet, interpret model pentru 

micii artisti.  

Importanţa unor asemenea festivităţi organizate la sfârşit de an şcolar, de Ziua Copilului 

sau sărbătorile religioase, este deosebită. Ele lărgesc orizontul spiritual al elevilor, contribuind la 

acumularea de noi cunoştinţe, la îmbogăţirea trăirilor afective şi sentimentelor estetice. Pentru ca 

elevii să-şi motiveze participarea la această aleasă  activitate, este foarte importantă atmosfera realizată 

în timpul repetiţiilor, caracterizată prin bună dispoziţie, dar şi prin seriozitate. Şansa de reuşită a 

serbărilor este dată de varietatea programului artistic, în măsură să valorifice talentul de 

recitator al unora, calităţile vocale, de ritm şi graţie ale altora, dar şi destoinicia pentru realizarea 

costumelor şi decorurilor. Versul, muzica vocală şi instrumentală, gimnastica ritmică, scenetele pline 

de haz, armonios îmbinate, asigură varietatea şi dinamismul spectacolului. Micii artişti trebuie 

încurajaţi, stimulaţi, pentru a realiza buna dispoziţie şi participarea cu interes de-a lungul pregătirii şi 

desfăşurării  spectacolului.  

Serbările şcolare sunt momente de maximă bucurie atât pentru copii, cât şi pentru părinţii lor. 

Ele aduc lumină în suflete, dau aripi imaginaţiei, entuziasmului şi rămân de-a pururi ca momente de 

neuitat  în viaţa fiecăruia. Ca să poţi povesti sau cânta copiilor, trebuie să-i  iubeşti, să cauţi să 

pricepi firea şi lumea aparte în care trăiesc, sa ştii să cobori până la nivelul personalităţii lor. 

Trebuie să iei parte   împreună cu dânşii la toate manifestările sufleteşti; într-un cuvânt, rămânând 

om mare, să fii cât se poate de copil. (G. Coșbuc) 

Spectacolele constituie o altă formă de activitate extracurriculară în şcoală, prin care copilul 

face cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în 

majoritatea cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul că ea constituie o 

sursă inepuizabilă de impresii puternice, precum şi în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea 

copilului.  

La Teatrul Dramatic Elvira Godeanu din Tg-Jiu am vizionat „Amintiri din copilarile”de Ion 

Creanga, unde peripețiile lui Nică au stârnit  râsul în rândul copiilor.  

Parteneriatele ajută copiii să aibă succes la şcoală şi mai târziu, în viaţă. Atunci când părinţii, 

copiii şi ceilalţi membri ai comunităţii se consideră unii pe alţii parteneri în educaţie, se creează în 

jurul copiilor o comunitate de suport care începe să funcţioneze. Parteneriatele trebuie văzute ca o 

componentă esenţială în organizarea şcolii şi grupei de preșcolari. Ele nu mai sunt de mult considerate 

doar o simplă activitate cu caracter opţional sau o problemă de natura relaţiilor publice. În cadrul 

acestor parteneriate se pot parcurge următoarele conţinuturi: transmiterea unor informaţii despre 

ecologie, dobândirea unor cunoştinţe despre relaţia om-mediu, educarea unor comportamente şi 

conduite civilizate,  îmbogăţirea vocabularului activ cu cuvinte din diferite domenii, cultivarea unor 

atitudini de investigare, cercetare etc.  

Prin organizarea unor concursuri între clase am promovat valori culturale şi etice fundamentale, 

precum şi fair play-ul competiţional, sensibilitatea şi personalitatea lor suferind modificări pozitive, 

putând uşor depista tinere talente artistice în vederea cultivării şi promovării lor. Concursurile 

sportive vin ca şi o completare a activităţilor sportive, cei mici participând cu multă plăcere la 

concursurile sportive organizate, cum ar fi: atletism, concurs de săniuţe, de biciclete, de aruncat la 

ţintă, etc. 
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O mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile extraşcolare care 

susţin derularea unor proiecte, (de exemplu ”Ce ne pune toamna-coș?”) implicând în mod direct 

copilul prin personalitatea sa. Aplicată la grupă, metoda proiectului este acceptată cu plăcere de elevi, 

deoarece permite munca în echipă, unde poate contribui, potrivit înclinaţiilor individuale, la realizarea 

unui scop comun. 

Implicarea elevilor în proiectele educative, atât la nivel naţional cât şi internaţional a crescut  în  

ultimii  ani aceasta  dovedind    interesul  crescut  al  copiilor faţă de unele  activităţi  educative. 

Concursul de creaţie plastică  urmărește stimularea  implicării  copiilor  în   activităţile  extraşcolare, 

descoperirea şi  dezvoltarea  aptitudinilor artistice şi literare  ale  copiilor  din  ciclul  primar  . Prin  

participarea la  astfel de   proiecte copiii îşi dezvolta  aptitudinile artistice  şi plastice, spiritul de 

echipă-  (în  realizarea  lucrărilor  colective), îşi vor  testa  aptitudinile, îşi vor putea pune în valoare 

calităţile   artistice.  

Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice 

cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în  

modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel  o atmosferă relaxantă 

care să permită stimularea creativă a elevilor. Diversitatea activităţilor extraşcolare oferite creşte 

interesul copiilor pentru şcoală şi pentru oferta educaţională. 

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. 

 

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 

* Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, Adrian, Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate 

în curriculumul învăţământului obligatoriu. Studiu de impact, Editura Polirom, 2002  

 

 

 

 

 

 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 4, APRILIE, 2021

59



 

„PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII” / Școala online 

 

Autor: Buzle Claudia Marinela                                                                                    

Profesor psihopedagog CESI ORIZONT ORADEA –                                         

STRUCTURA CSEI Nr. 1 TILEAGD 

 

Școala online! În martie 2020 am aflat că educația nu se va mai desfășura tradițional, față în 

față, ci ONLINE! Educația a fost obligată în continuare să practice școala online, adică educația 

digitală. 

Din 12 martie 2020 din cauza deciziilor impuse peste noapte, am fost obligați să intrăm în 

necunoscutlerei digitale. După o carieră la clasa reală, am fost obligați să începem predarea online cu 

toate că a fost greu și în acelaș timp ceva nou, atât pentru noi, pentru profesori și elevi, cât și pentru 

părinți, nimeni dintre aceștia nefiind pregătiți pentru o astfel de acitivitate. 

La început am lucrat pe grupul clasei, dar cu timpul după ce a apărut cursul „Profesor în 

online”am reușit să înțelegem cum se creează o sală de clasă virtuală, cum se lucrează pe meet și am 

făcut o selecție atentă a platformelor utilizate. Așa că de la această dată fiecare cadru didactic a trecut 

în sala de curs virtuală, fiecare adaptându-se situației din mers și în timpul cel mai scurt, dorind să se 

pregătească pentru a putea face față noilor provocări. Profesorii au fost nevoiți să descopere metode 

și instrumente noi de predare și un stil nou de a relaționa cu elevii. 

Pentru cadrele didactice a fost ceva nou în domeniul IT, mulți dintre ei neavând cunoștințele și 

competențele necesare, dar colegii au sărit în ajutorul lor, fiind uniți și conștienți că doar împreună se 

vor putea pregăti pentru școala online-școala viitorului, împărtășindu-și din experiență, mulți, aproape 

toți, folosind pentru prima dată metodele de predare –învățare-evaluare online, care au adus un plus 

de valoare. Mulți dintre copii au împărtășit și ei la rândul lor din cunoștințele lor în acest domeniu al 

tehnologiei, profesorilor, astfel s-a creat o îmbinare între cadre didactice și elevi, respectiv între 

metodele tradiționale de predare ale profesorilor și competențele în domeniul IT ale elevilor, creându-

se un proces de învățare reciporc. 

După ce ne-am acomodat cu astfel de activități, am transferat în sala de curs virtuală și 

activitățile extrașcolare, proiectele pe care le-am avut planificate în această perioada. Astfel au fost 

susținute activități frumoase pe diferite teme. 

În această perioada am promovat și organizat o învățare solidă, temeinică și de esență, în spațiul 

virtual așa cum eram obișnuiți să o facem și în spațiul real. Am regândit activitățile didacitce, astfel 

încât, prin proiectarea și desfășurarea acestora în mediul online, activitățile să fie mai atractive pentru 

elevi. Pe parcursul activităților online atât părinții cât și elevii au completat chestionare, feedbackul 

fiind unul pozitiv. 

Șoala online, din punctul meu de vedere a fost o necesitate pentru această perioadă și se pare 

că ideea îmbinării învățământului tradițional cu instruirea online a fost soluția optimă și cred că 

imaginea școlii în această perioadă a fost la aceleași cote ca și în perioda invățământului tradițional, 

iar pentru noi toți factorii implicați în procesul de învățmânt a fost o ferestră către nou, către o 

dezvoltare armonioasă. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

 

Prof. înv. prim. Camer Ramona Elena                                                                               

Școala Gimnazială Gâștești, Pașcani 

 

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

între cei trei parteneri educaţionali: şcoală-elevi-părinţi. În acest sens, în unitatea noastră şcolară 

obiectivul central al desfăşurării acestei activități 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 toți elevi şi pentru elevii cu CES”. 

De-a lungul activităţilor pentru promovarea imaginii şcolii am desfășurat activităţi care au 

urmărit: 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, 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, 

economicim ş.a.). 

 

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.  

 

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. 

 

Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea tuturor 

reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face școala accesibilă. Cu ajutorul unui site, a 

unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent părinții cu tot ce se întâmplă în școală, 

dar putem promova activităție și implicit școala în cadrul căreia acestea se desfășoară. 
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În 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.  

 

Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare contribuind 

individual asupra imaginii, de ansamblu, a instituției școlare.  

 

BIBLIOGRAFIE:  

1. Petrescu, Ion; ,,Management”, Editura Holding Reporter, Bucuresti; 1991.  

2. Cerchez, N; Mateescu, E.; ,,Elemente de management scolar’’, Editura Spiru Haret, Iasi; 

1994.  

3. Jinga, Ioan; ,,Managementul învățământului’’, Editura Aldin, Bucuresti; 2001 
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Importanța activităților educative 

realizate în online pentru promovarea imaginii școlii 

 

 

PROF. ÎNV. PRIMAR CARACONCEA CRISTINA ELENA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA CEL BĂTRÂN” GIURGIU 
 

 

 

Imaginea școlii este un complex constituit din istoria organizației școlare, calitatea ofertei 

educative, performanțele sale și stabilitatea instituțională, prestigiul în comunitate. Cu cât cadrele 

didactice sunt mai dedicate meseriei, cu atât actul educațional va fi unul de calitate, astfel, 

prestigiul/imagimea școlii va crește. 

 

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. 

 

Promovarea imaginii școlii 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. 

 

Activitatea online are, dincolo de avantajele evidente, 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. 

 

Perspectiva unanimă a tuturor este că educația online reprezintă o soluție de compromis, 

temporară, care, însă, nu poate înlocui avantajele educației față în față. 

 

Închiderea școlilor și a activităților școlare față în față a condus la necesitatea stabilirii la nivelul 

fiecărei școli a modalităților adecvate de a continua cursurile iar echipele manageriale au decis cum 

vor organiza activitățile de învățare la distanță și comunicarea cu elevii. 

 

Unii dintre elevi se simt mai deschiși și mai confortabili să răspundă la orele online, apreciind 

utilizarea mijloacelor inovative de predare. 

 

Pentru cadrele didactice, școala online a fost o adevărată provocare în care au fost nevoiți să-și 

regândească rolul și abordările, iar unii dintre ei s-au luptat cu propriile limite și au încercat să dea 

tot ce au putut în sistemul online. 

 

Rolul profesorilor a fost unul dificil, mai ales acolo unde aceștia au trebuit să găsească soluții 

pentru elevii care nu aveau resursele digitale pentru a se conecta la orele online, unii profesori au 

găsit metode prin care au păstrat contactul cu acești elevi, deși autoritățile nu au găsit încă soluțiile 

financiare pentru a le oferi acestora tablete și conexiune la internet. Mai mult decât atât, există situații 

în care se suprapun statusurile de profesor și cel de părinte, apar probleme în gestionarea resurselor 

digitale, a spațiului, a îngrijirii copiilor, iar toate acestea au impact negativ asupra profesorilor, așa 

cum se întâmplă și în cazul elevilor. 
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Unul dintre avantajele aduse de educația online obligatorie în contextul pandemic este forțarea 

unei digitalizări a educației. Unele dintre școli au reușit să achiziționeze echipamente digitale de 

calitate, profesorii și-au îmbunătățit competențele digitale și au devenit mai deschiși spre integrarea 

mijloacelor tehnologice în procesul educațional, elevii s-au obișnuit cu utilizarea diverselor platforme 

online și s-au bucurat de diversitatea abordările de predare. 

 

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. 

 

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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“Școala nu este un institut de învățătură,                                                                                    

ci un templu ai cărui preoți sunt profesorii”.                                                                       

Regele Carol al II 

 

 

Prof. înv. primar Caroli Cristina                                                                                             

Școala Gimnazială AVRIG 

 

                

O școală bună este definită de calitatea procesului educațional, de resursele pe care le pune la 

dispoziția elevilor, de capacitatea de a satisface nevoile și dorințele elevilor și părinților lor, de 

calitatea și implicarea dascălilor săi. 

În perioada aceasta extrem de grea, atât pentru elevi, pentru părinți dar și pentru noi, cadrele 

diddactice, a trebuit să ne adaptăm rapid la noua realitate-școala online-să găsim modalități prin care 

să îi ajutăm pe toți elevii să participe la activitatea online, fie ajutându-i pe cei care au avut nevoie să 

se conecteze și să folosească platforma școlii, fie asigurând dispozitivele necesare (tablete cu 

conexiune la internet). 

Următoarea provocare a fost realizarea unor activități educative atractive prin care elevii să 

poată parcurge materia, dar și să cunoască diferite obiceiuri și tradiții ale poporului nostru, să 

cunoască valorile neamului nostru pentru a înțelege mai bine cine suntem și încotro ne îndreptăm. 

În preajma sărbătorii Crăciunului am realizat o activitate extrașcolară prin care am urmărit ca 

elevii clasei mele (clasa a III-a A) să cunoască diferite obiceiuri și tradiții românești de Crăciun. Am 

discutat cu ei despre sărbătoarea Nașterii Domnului, apoi elevii au vizionat un material pentru a afla 

și alte lucruri despre obiceiurile și tradițiile românilor legate de această sărbătoare.                

https://www.youtube.com/watch?v=GRJZb_kZ3Xg 

Apoi le-am trimis elevilor un link și le-am explicat cum pot crea o felicitare pe care să o trimită 

celor dragi-părinți,rude,colegi,profesori sau oricui doresc ei. 

https://www.canva.com/design/play?category=tACVL2ns1Zw 

Și iată ce au realizat: 
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În cadrul unui parteneriat încheiat cu Școala Săcădate le-am prezentat elevilor de acolo 

felicitările realizate de noi, ei ne-au arătat ce au lucrat ei, apoi am oferit și am primit cu drag felicitări. 

O altă activitate extrașcolară pe care am organizat-o a fost: Mihai Eminescu-Luceafărul poeziei 

românești.În 15 ianuarie am sărbătorit 171 de ani de la nașterea marelui poet. Elevii și-au împărtășit 

ceea ce știau despre poet, apoi au vizionat un material despre viața și activitatea lui. 

https://www.facebook.com/groups/Invatatori.ro/permalink/3699933183387098/ 

În continuare elevii au audiat poezia Lacul. 

https://www.youtube.com/watch?v=2XPAvv6sebE 

În încheiere elevii au realizat un desen inspirat de versurile poeziei audiate. Iată ce au reușit: 

 

 

Prin activități de felul acesta și prin multe altele, elevii se simt bine la școală, învață cu plăcere 

lucruri noi, dobândesc cunoștințe și abilități care îi vor ajuta să se formeze ca oameni. Prin aceste 

activități consider că reușesc să promovez imaginea școlii. 

 

Bibliografie: 

https://www.canva.com/design/play?category=tACVL2ns1Zw 

https://www.facebook.com/groups/Invatatori.ro/permalink/3699933183387098/ 

https://www.youtube.com/watch?v=GRJZb_kZ3Xg 

https://www.youtube.com/watch?v=2XPAvv6sebE 
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Scoala Online 

 

 

Prof. Inv. Prescolar CHITIBA MAGDALENA 

 

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. 

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

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

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

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

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

elevii /studenții să învețe și să lucreze independent. 

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

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

entuziasm și curiozitate de către cei mai mulți elevi/studenți. 

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

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

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

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

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

astfel de experiență didactică. 

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

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

cadrele didactice și elevi/studenți. În unele situații, există decizii clare privind modalitățile de 

interacțiune educațională (avem exemple de universități care reglementează doar anumite platforme 

educaționale care sunt utilizate în activitatea educațională; la fel, recomandările unor inspectorate 

școlare pentru platformele educaționale care vor fi accesate).  

În cele mai multe situații, însă, cadrele didactice și/sau elevii/studenții au accesat diferite forme 

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

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

variate care au fost promovate în această perioadă pe internet și sunt în varianta free - Google Meet, 

Zoom și aplicații ASQ, Kahoot, Quizziz,Google Classroom, Edmodo, EasyClass și ClassDojo sau 

platforma educațională Moodle cu precădere pentru mediul universitar). 

In mod firesc, noul demers educațional va avea efecte în ceea ce privește influența mediul 

educațional astfel construit asupra rezultatelor învățării elevilor/studenților. 
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1. Ce înseamnă pentru un elev/student trecerea la școala online? Cum percepe el această 

schimbare? 

2. Ce impact are asupra lui? 

3. Ce modificări comportamentale, emoționale se produc? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sindromului de burnout. 

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

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

aflăm, pare a fi o soluție corectă pentru a asigura continuitatea și stabilitatea în procesul educațional. 

În ceea ce privește activitatea elevilor, studiul relevă că trecerea bruscă la activitatea online a 

presupus în primul rând dificultăți tehnice (73%), apoi lipsa obișnuinței de a învăța cu ajutorul noilor 

tehnologii (71%), nivelul insuficient al competențelor digitale (68%), lipsa unui dispozitiv adecvat 

(65%), lipsa unui program bine structurat (65%), lipsa controlului și monitorizării constante a 

activității lor (65%), acces limitat la Internet (64%), lipsa suportului/ lipsa de interes/ interdicții din 

partea adulților (59%). 

Beneficiile platformelor pentru elevii implicați în proiecte on-line de învățare prin colaborare 

la nivel european sunt foarte mari datorită unor factori cum ar fi: oportunitatea de a interacționa cu 

elevi și profesori din alte țări europene, suport didactic și tehnologic oferite de portal la cele mai înalte 

standarde europene, instrumente inovatoare de lucru, abordare inter și transdisciplinară a temelor 

alese, munca în echipă, stimularea interesului și a gândirii critice, ocazia de a purta un dialog 

constructiv, aprofundarea cunoștințelor, valorificarea aptitudinilor și a creativității participanților. 
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GRĂDINIȚA SCOREIU ONLINE 

 

Realizat de educatoarea Cioflec Roxana 

 

 

Sunt Ciofle Roxana și sunt educatoare la Grădinița Scoreiu care este structură a Școlii 

Gimnazilale Porumbacu de Jos. E minunată meseria de dascăl, e minunat să lucrezi cu ce e mai frumos 

și mai minunat în această lume și anume copilul. Drăguții preșcolari, au un farmec deosebit, o 

drăgălășenie și inocență care mă copleșește.       

Pentru mine activitatea online la grădiniță este o mare provocare. Am îmcercat tot ce am putut 

ca să fac atractivă activitatea online. Am îmbiat activitatea sincronă cu cea asincronă. Am lucrat 

sincron doar 20 de minute, iar pentru activitatea asincronă le-am listat fișe și le-am dus acasă. Le-am 

dat să lucreze cu plastilină, să își dezvolte creativitatea și mușchii mici ai mâinii.Le-am trimis povești 

pe care să le audieze s-au să le vizioneze, cântecele pe care să le asculte.    

Am încercat să mă depășesc și să depășesc situația pe care pandemia a impus-o și să îi simt 

aproape, să îi îcurajez, să îi fac fericiți.        

”Copiii sunt unica putere care te încurajează să mergi mai departe chiar și atunci când în 

interiorul tău nu vrei decât să te oprești”  

https://www.google.com/search?q=citate+celebre+despre+copii&sxsrf=ALeKk01QehMtWB

QfXy4Q3-SWC9U8iyCa6g:1612006655898&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=3kyrTD2_Jr   

Așa cum arată și citatul de mai sus, când mi-a fost greu, ei, comori de neprețuit, m-au făcut să 

merg înainte, dar nu oricum ci cu bucurie.  

Voi posta aici câteva materiale pe care le-am folosit în activitatea online și care cred că sunt 

exemple de bună practică. 

DOS: convorbire: „Asa da, asa nu!”- 

https://www.youtube.com/watch?v=QXtRdcgZo9E&feature=emb_title 

DS1: lectură după imagini: "Jocurile copiilor iarna" 

https://www.youtube.com/watch?v=9VTMHLsvfq4&feature=emb_title 

DS2:  joc didactic: „Detectivii”- 

https://www.youtube.com/watch?v=lP7eAGDrDyk&feature=youtu.be 

DEC1:  dactilopictura: „Copacii in anotimpul de iarnă și toamnă” 

https://www.youtube.com/watch?v=0juxcWNxM_g&feature=emb_title 

https://www.youtube.com/watch?v=DX55SaIUpQo&feature=emb_title 

DEC2: predare cantec: „Iepurele și ariciul” Joc muzical: „Iepurașul Țup” 

https://www.youtube.com/watch?v=7G14lzYoS8c&feature=emb_title 

DPM: „Pe fereastră a sărit, ogarul nu la mai găsit!” - săritură cu elan și aterizare pe ambele 

picioare; 

https://www.youtube.com/watch?v=9KliCVQocsg&feature=emb_title 
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DLC:  Povestirea educatoarei: „Ciuboțelele ogarului” de C. Gruia 

https://www.youtube.com/watch?v=JaGAMSSiY0w&feature=emb_title 

Acestea sunt mai jos câteva lucrări de ale copiilor mei: 

 

           

 

          

 

Am desfășurat cu preșcolarii două activități online, în cadrul celor două parteneriate pe care le 

am cu Grădinița Săcădate, care aparține de Școala Gimnazială Avrig și Grădinița Porumbacu de Jos. 
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PROIECTELE ETWINNING – OPORTUNITĂȚI ȘI PROVOCĂRI 

 

CLAUDIA INOAN                                                                                                       

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 190, BUCUREȘTI 

 
 

Într-o perioadă foarte complicată în care școala a fost nevoită să facă față unor provocări, timp 

în care abordarea tuturor factorilor implicați în procesul educațional a necesitat modificări, o soluție 

de diversificare a activităților formale sau informale pe care școala noastră a găsit-o a fost implicarea 

în derularea unor proiecte eTwinning.  

Am avut astfel ocazia să folosim platforma eTwinning în care activează școlile din Europa, 

spațiu în care se comunică, se colaborează, sunt demarate proiecte, se face schimb de informații. 

eTwinning este parte integrantă a Erasmus +, Programul UE pentru Educație, Formare, Tineret și 

sport.  

În primul proiect   pe care școala noastră l-a derulat numit ``Oh, The Celebrations `` au fost 

implicate 15 țări. Așa cum spune și titlul, proiectul a fost centrat pe sărbătorile, tradițiile, festivitățile 

specifice fiecărei țări participante.  A fost un prilej grozav, împărtășit cu multă bucurie de toată lumea, 

de a vorbi despre originalitatea dar și similitudinile culturale ale diferitor popoare.  

Diversitatea a fost exemplificată în foarte multe materiale, filme video, poze, întâlniri, 

webinarii, discuții în grupul de whatsupp. Copiii au fost foarte implicați în desfășurarea proiectului, 

au fost încântați să cunoască tradații și sărbători din alte țări, dar mai ales au fost foarte bucuroși să – 

și facă prieteni cu care să vorbească în limba engleză,  proiectul fiind un context  în care elevii au 

avut ocazia să- și  exerseze cunoștințele de limba engleză.  

Un alt proiect eTwinning pe care școala noastră l-a derulat a fost ”Little Climate Warriors” , 

desfășurat cu implicarea a 17 țări, concentrat pe probleme de ecologie . O temă foarte generoasă care 

a permis implicarea tuturor participanților, profesori și elevi, în a aduce în discuție îngrijorarea 

manifestată de întreaga omenire față de deteriorarea mediului înconjurător.  

Din nou, elevii au fost foarte bucuroși să folosească limba engleză pentru a-si face noi prieteni, 

pentru a se implica în activitățile proiectului. Întreaga desfășurare a activității s-a bazat pe respectful 

față de colegi, pe toleranță și deschidere, pe egalitatea de șanse, pe înțelegere, pe deschidere față de 

ideile susținute.  

Al treilea proiect eTwinning dezvoltat de școala noastră este ”Twinopians”, coordonat de o 

echipă de profesori din Turcia și la care participă  13 țări și 35  cadre didactice. Conceput ca un spațiu 

imaginar, elevii și profesorii implicați au ocazia să se bucure de activități variate care să permită 

exersarea limbii engleze, utilizarea unui număr mare de aplicații online, dar mai ales, bucuria de a fi 

împreună cu colegii pentru a împărtăși experiențe profesionale și personale.  

Colaborarea este unul din cuvintele cheie care stau la baza proiectelor etwinning. În special 

acum, în această perioadă de izolare, sentimentul că poți să-ți faci prieteni, că poți cunoaște și colabora 

cu oameni care au aceleași preocupări, că poți traversa granițe, că poți călători în locuri greu de ajuns, 

că poți afla despre locuri interesante, totul prin comunicarea cu colegii este un sentiment extraordinar.  

Profesorii lucrează împreună și organizează activități pentru elevi. Aceștia au un rol activ, 

interacționează, analizează, iau decizii, se respectă reciproc, și dobândesc competențe specifice 

secolului XXI. Fiecare membru al echipei este respectat și se ține cont de părerile lui.  
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Munca pe care profesorii și elevii o depun este răsplătită. Primele doua proiecte pe care școala 

noastră le-a implementat și s-au încheiat au primit Certificatul Național de Calitate și Certificatul 

European de Calitate.  
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PROMOVAREA IMAGINII SCOLII 

 

Prof. CONSTANTIN ALINA                                                                                               

Scoala gimn. Nr. 6 “N. Titulescu” Constanta 

 

 

Promovarea imaginii unei unitati de invatamant reprezinta o prioritate pentru o buna colaborare 

intre toate nivelele acesteia sim ai ales pentru o buna colaborare cu patenerii educationali: elevi- 

parinti- scoala. 

Educatia este obligatorie, dar nici o institutie nu poate forta alegerea beneficiarilor si atunci tot 

ce poate face unitatea scolara este de a avea capacitatea si de a fi pregaita pentru a adapta programul 

educational la nevoile mereu in schimbare ale elevilor si parintilor, dar si a mediului. Astfel scoala 

responsabila este garantul dezvoltarii permanente a comunitatii, aceasta contribuind si altfel decat 

prin realizarea educatiei formale. Cerintele beneficiarilor fac din scola un cadru viu, un mediu in 

continua schimbare. 

Pentru promovarea unei scoli trebuie apicate politici, ce tin pe de o parte de stilul managerial al 

conducatorului organizatiei si pe de alta parte de activitatea desfasurata de cadrele didactice. 

Managerul unei scoli poate promova in mediul intern si extern al unitatii o imagine pozitiva a acesteia, 

printr-o planificare riguroasa, folosind metodele si tehnicile potrivite.  

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.  

Activitatile de formare si promovare a imaginii unitatii scolare de care apartin au fost: 

- Difuzarea informatiilor cu privier la oferta educationala, programele si proiectele 

educationale, baza materiala, resursele umane, rezultatele scolare\ 

- Consilierea parintilor privind orientarea scolara 

- Dezvoltarea de parteneriate eficiente la nivel local, judetean, regional, national in scopul 

promovarii imaginii institutiei noastre  

- Promovarea imaginii scolii prin diverse surse informationale online si presa locala. 

- Transmiterea in spatial virtual a fotografiilor si informatiilor privind baza materiala si 

programele de dezvoltare, oferta educationala, activitatile derulate 

Accesul la educatie de calitate genereaza efecte pozitive, pe termen lung, asupra elevilor si a 

societatii implicit. Ca si unitate scolara contribuim la dezvoltarea de programe de educatie timpurie, 

reducere a abandonului scolar, invatamant a doua sansa, invatare pe tot parcursul vietii. Militam 
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pentru un sistem de educatie incluziv, nondiscriminatoriu, accesibil tuturor participantilor la actul 

educational. 

Internetul a devenit un mediu de promovare infinit, prin care orice scoala isi poate contrui o 

imagine. Deschiderea spre nou se realizeaza datorita cadrelor didactice care intervin in favoarea 

aceste dezvoltari continue a scolii. Pentru ca traim intr-o lume digitala, educatia de calitate 

fiind disponibila si in afara unitatii de invatamant am promovat citirea de carti online si 

am facilitat accesul elevilor la utilizarea de platforme specific mai multor discipline, 

acestia imbogatindu-si experienta de lucru pe internet. 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. 

Pentru promovarea imaginii scolii mi-am propus sa ofer exemple de buna practica, lectii 

invatate si know-how adica Experienta ta conteaza!Am identificat alaturi de colegi, prin 

dezbateri in cadrul intalnirilor de lucru acele “ politici” utile dezvoltarii institutionale, 

asumandu-ne fiecare cate un rol activ. Am atras donatii,sponsorizari, am participat la 

concursuri unde erau premii in bani castigand sume si notorietate , acestea  au facut 

diferenta in unitate. 

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. 

Idei de activitati cu parintii in contextul scolii online de promovare a invatarii de calitate: 

- Activitate – “Scoala online” – le-am propus parintilor sa isi imagineze ca scoala online are o 

forma si cu ajutorul plastilinei sa o modeleze 

- Activitate “In atelier” – cu ajutorul nei coli de hartie, a unui creion si a unei esarfe pt legat la 

ochi, parintii au desenat dupa indicatii pe etape (o casa si un copac din forme geometrice), reusind 

astfel sa se pozitioneze in locul elevului trecand prin anumite stari, emotii, sentimente, denumite de 

majoritatea curiozitate, nerabdare, satisfactie, suspans etc. 

- Activitate “Analiza de nevoi “– a trebuit sa numeasca 3 puncte forte si 3 aspecte vulnerabile 

privind scoala online, in urma centralizarii urmand discutii despre Cine le genereaza?, Cine le 

influenteaza?, Care din situatii pot fi schimbate de adulti? 

- Joc “Din fericire…/ din nefericire”- incercarea de a verbaliza transformarea posibila a 

punctelor slabe in puncta tari si a amenintarilor in oportunitati.  

S-a concluzionat ca ii putem motiva pe elevi pentru invatare, in scoala online si nu numai, prin 

setarea clara a obiectivelor, prin recompense si laude, printr-un feedback semnificativ, dar totul avand 

ca sprijin parintii beneficiarilor educatiei. 

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. 4, APRILIE, 2021

74



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. 4, APRILIE, 2021

75



 

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ LIEBLING 

 

 

Constantin Mihaela 

 

 

 

 

Scoala Gimnaziala Liebling functioneaza in noua cladire, pe teritoriul Lieblingului  din anul 

1987,  la nr.523-525 amplasata pe locul fostei scoli germane, in strada lata(pietii) construita prin 

munca voluntara a satenilor. 

Privind in istorie, in1787 a fost infintata școala evanghelică, în capela bisericii. În 1841, prima 

școală a avut două clase. In 1866 in casa parohială nr 473 (Schelkenscher) a functionat  a treia clasă, 

in 1870,  a patra clasa a fost infiintata. 1901 a trebuit să fie reconstruita, iar in 1927, construcția 

ultimei școli înainte de război. De o importanță deosebită a fost anul școlar 1869 cand Legea Educației 

cere municipalități de a opta pentru scoala religioasa sau de stat. Lieblingul a optat pentru școlile 

confesionale. Congregația a trebuit să plătească pentru construirea și întreținerea clădirilor școlare și 

pentru plata profesorilor. Clasele au fost monitorizate atât în Ungaria și în România  de agențiile 

guvernamentale. 

În școala protestantă  germană, în timp, aproape 120 de cadre didactice au fost angajațe. 

Numărul de copii de școală a ajuns în anul 1901 la 918. Existentă încă din 1912 grădinița a angajaț 

17 educatoare (predare în germană). 

Școala catolică a fost înființată în 1845 și desființată în 1897. 

În subordinea administrativă, comuna Liebling are următoarele localităţi: satul Cerna, în partea 

de est şi (Conacul) Iosif, în partea de vest, situate la o distanţă de 8 km, respectiv 5 km, faţă de centrul 

de comună.Numele localităţii este atribuit de către Nikolaus Freiherr von Vecsey, care a refuzat 

propunerea administratorului colonial Walbrun ca această localitate să poarte numele de Vecsehaza 

şi a răspuns: “Nu, să se numească Liebling, fiindcă protestanţii sunt favoriţii (lb. germană - Lieblinge) 

mei.”  

În anul 1926, în Liebling au sosit primele 16 familii de români, viaţa acestora fiind deosebit de 

grea, locuind în case mici şi sărăcăcioase şi lucrând în gospodăriile nemţilor ceea ce le-a oferit însă 

posibilitatea să înveţe limba germană şi rostul unei gospodării bine făcute. (N. Mărghitaş, Liebling-

pagini de monografie (VI) în revista Bună dimineaţa, anul II, nr. 4(5), iul-sept 2009, p.7) 
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Spre sfârşitul celui de-al doilea război mondial, în contextul încheierii convenţiei dintre 

România şi Rusia, un mare număr de locuitori de etnie germană au parăsit localitatea Liebling 

stabilindu-se în Austria. 

In prezent, scoala isi primeste copiii de la Gradinita P. N. Liebling ( corp A) aflata din 1992 in 

corpul de cladire de la nr. 529, cu 3 sali de clasa, 3 holuri, 1 birou, 1 bucatarie, 1 terasa, grup sanitar 

si Gradinita P. N. Liebling (corp B) aflata in aceasta cladire din 1998  la nr. 55, cu 5 sali de clasa, 3 

holuri, 1 birou, 1 bucatarie, grup sanitar .  

Scoala satului Cerna veche de la 1772, actualmente Scoala cu clasele I-IV Cerna functioneaza 

impreuna cu gradinita P.N.Cerna  in cladirea de la nr.70, fiecare beneficiind de o sala, un hol, grup 

sanitar, recent renovată. 

Scoala satului Conacul Iosif veche de la 1886,, actualmente Scoala cu clasele I-IV Conacul 

Iosif functioneaza impreuna cu gradinita P.N.Cerna  in cladirea de la nr.97, fiecare beneficiind de o 

sala, un hol, grup sanitarde asemenea renovată recent. 

In prezent scoala are în jur de 450 elevi. Acesti elevi sunt indrumati in activitatile curriculare, 

extracurriculare si extrascolare de 32 cadre didactice, calificate, majoritatea titulare. La bunul mers 

al scolii contribuie secretara, contabila, 6 femei de service, 2 muncitori. Parintii sunt parteneri la actul 

educative alaturi de Consiliul Local, comunitatea locala. 

◼ Localitatea Liebling este situată în partea de sud-vest a judeţului Timiş, la o distanţă de 35 

km faţa de municipiul Timişoara, pe drumul judeţean DJ 69, DN 59 şi la 60 km distanţă de Vama 

Moraviţa.  

◼ Cele mai apropiate oraşe sunt:                        

    • TIMIŞOARA - la 35 km  

    • DETA - la 32 km  

    • CIACOVA - la 20 km  

    • GĂTAIA - la 25 km  

In prezent, comuna Liebling este o localitate preponderent agricolă, dar şi industrială, prin 

activităţi de morărit şi panificaţie, resursele locale sunt reprezentate de terenul agricol şi locurile de 

munca din Timisoara.  

Zona piscicolă de la barajul Liebling era o adevărată atracţie pentru pescarii din zonă, 

actualmente secat. Mai exista in localitate o ferma de oi cu abator, pentru export unde localnicii 

lucreaza. 

Potrivit ultimului recensământ al populaţiei din anul 2002, populaţia stabilă a comunei Liebling 

este de 3620 persoane. În comuna Liebling convieţuiesc în prezent mai multe etnii: români 3362, 

maghiari 176, germani 32, rromi 157, alte naţionalităţi 17. În deplină armonie trăiesc pe raza comunei 

oameni din diferite părţi ale ţării, având obiceiuri şi datini diferite, din 30 judete ale tarii. 

Primăria Liebling se află în vecinătatea şcolii şi este condusă din anul 2008 de domnul Ioan 

Gheorghe Munteanu. Prin proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere finanţat de Banca Mondială şi 

Guvernul României, câştigat în anul 2007 de comuna Liebling,  s-a înfiinţat o reţea locală care 

cuprinde Primăria-Şcoala-PAPI (punctul de acces public la informaţie) de care beneficiază locuitorii 

comunei Liebling. In jurul Primăriei, pe o rază de 10 metri, se poate capta semnal wirelles de internet 

şi oricine se poate conecta la internet cu un laptop, ipod, telefon mobil .  

Biserici şi alte locaşe de cult existente sunt biserica ortodoxa: Liebling (2005) şi Cerna, biserica 

Greco-Catolică Liebling (1930-1932), biserica Evanghelică Luterană Liebling (1830), biserica 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 4, APRILIE, 2021

77



Penticostală Liebling, biserici baptiste: Liebling şi Cerna, biserica Catolică Iosif, biserica Adventistă 

de Ziua a 7-a Liebling.  

Asociatia PRO Liebling a fost fondată în anul 2006 şi are drept scop principal revigorarea 

activităţii cultural-artistice din comuna Liebling, prin iniţierea şi implementarea unor proiecte şi 

programe pe aceasta temă. De asemenea, are în vedere aspectele sociale şi de mediu, urmărind 

îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale locuitorilor. Dintre activităţile organizate in parteneriat cu scoala 

s-au evidenţiat Tabăra de creaţie şi tradiţii VARA LA LIEBLING, precum şi publicaţia trimestrială 

a  Asociaţiei. Asociaţia are ca parteneri Şcoala Gimnazială Liebling,  Primăria, şi Consiliul Local.  

Tradiţii şi obiceiuri: 

◼ În data de 15 august se desfăşoară „Ruga Comunei Liebling”, în 8 septembrie are loc „Ruga 

Satului Cerna”, iar pe 8 octombrie locuitorii participă la „Ruga Satului Iosif”. 

◼ Ruga este reprezentată de hramul Bisericii din satul respectiv. La această mare sărbătoare 

toată lumea se adună într-un anumit loc (de obicei prin preajma Bisericii sau a Căminului Cultural) 

şi petrece cu muzică şi dans. Participanţii sunt atât locuitorii satului respectiv, cât şi rudele, prietenii 

acestora, alţi locuitori din satele vecine şi toţi cei care doresc să se distreze şi să se simtă bine. Aici 

evolueaza echipa de dansuri Romanasul a scolii. 

Alte activităţi desfăşurate la Şcoala Gimnazială liebling, cu titlul de traditionale sunt Concursul 

Internaţional de Desene “Culori pentru mama”, concurs de cros şi Carnaval cu ocazia zilei de 1 Iunie, 

colaborarea și parteneriatul cu Asociația Lume Buna, colaborarea la revista Buna dimineata a O.N.G. 

ProLiebling și a ziarului Jurnal de Liebling. 

,,Tradiţia adevărată e singura merinde sufletească”. ( Liviu Rebreanu)  
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII                                                                                

Școala online 

 

Prof. înv. preșcolar Constantinescu Laura Mirela                                                     

Grădinița cu Program prelungit nr. 54, Oradea 

 

Școala este fabrica umanității. (Comenius) 

 

 

Școala a avut și are în continuare un rol important pentru întreaga omenire, chiar dacă, de multe 

ori, din păcate, nu i se acordă locul și respectul cuvenit. 

Într-o societate aflată în continuă dezvoltare, cu tineri din ce în ce mai energici, mai rebeli și 

mai dornici de a explora/cunoaște, școala a încercat să țină pasul și să se plieze nevoilor elevilor.  

An de an, școala a fost supusă unor noi provocări.  

În ultimul an, școala a avut parte de cea mai mare provocare, și anume aceea de a se muta în 

mediul online, lucru deloc ușor, dar nu imposibil. 

Școala online a avut și are un rol important în promovarea imaginii școlii, activitățile 

desfășurate online au contribuit la demonstrarea calității actului educational și a dăruirii dascălilor, 

acestea fiind puse de multe ori sub semnul întrebării/indoielilor, de către unii părinți și de către 

societate, în general. 

Consider că fiecare cadru didactic este interesat ca procesul educațional pe care îl desfășoară, 

să fie unul calitativ și să satisfacă nevoile elevilor săi, fapt ce duce la dorința de a-și promova 

activitatea sa și rezultatele elevilor săi, precum și a imaginii școlii în care predă, dar și a școlii în 

general, cu tot ce implică ea. 

În plan personal, la nivelul grupei de preșcolari unde îmi desfășor activitatea, am acordat o mare 

importanță activităților desfășurate în mediul online, încercând să găsesc întotdeauna cele mai 

atractive metode și mijloace, și să satifac nevoile copiilor. 

În desfășurarea activităților în cadrul școlii online, am pornit de la ideea că niște activități 

reușite, vor atrage întotdeauana feedback-uri pozitive din partea copiilor și a părinților, fapt care 

contribuie la promovarea imaginii școlii, respectiv a grupei și a instutiei unde îmi desfășor activitatea. 

Aș dori să precizez faptul că, pe lângă activitățile zilnice, cuprinse în programul săptămânal, 

am desfășurat online o serie de activități dedicate anumitor evenimente precum: 1 Decembrie- Ziua 

Natională a României, Sărbătorii Crăciunului- În așteptarea Crăciunului – spectacol online, 15 

Ianuarie- Ziua marelui poet Mihai Eminescu si zilei de 24 Ianuarie- Unirea Țării Românești cu 

Moldova. Aceste activități, alături de cele desfășurate zilnic, fiind publicate pe pagina grădiniței și în 

mediul online, au contribuit la promovarea imaginii școlii. 

Desfășurarea actului educațional în mediul online este o provocare pentru toti cei implicați în 

el, impune prezența unei baze materiale care să fie în pas cu tehnologia avansată, precum și a unor 

cunoștințe în domeniul IT, acestea nefiind întotdeauna la îndemâna tuturor, mai ales când este vorba 

de mediul rural. 

 

Concluzionăm în final faptul că activitățile desfășurate online au o importanță foarte mare în 

promovarea imaginii școlii, așa cum s-a exemplificat mai sus. 

 

 Acolo unde școlile prosperă, totul prosperă. (Martin Luther) 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REALIZATE ÎN ONLINE 

PENTRU PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

 

 

Prof. Costan Mirela-Adriana 

 

 

Motto: “Nu zidurile fac o şcoală, ci spiritul ce domneşte într-însa”                         

Ferdinand, rege al Românie 

 

O eficiență mai mare în îndeplinirea misiunii instituției este oferită de marketing. Acesta 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.  

 

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. 

 

Au existat cadre didactice ce s-au preocupat de modalitățile prin care elevii au continuat 

frecventarea orelor de curs și în această situație nou apărută. Nu s-au putut realiza multe lucruri din 

banii proprii ai fiecărui cadru didactic, aceștia la rândul lor având proprii copii. Pentru a desfășura 

aceste activități în mediul online era nevoie de alocarea dispozitivelor. Fără aceste dispozitive elevii 

nu au avut posibilitatea să urmărească activitățile cadrelor didactice. Fiecare școală a pus la dispoziția 

elevilor și profesorilor conturi pe platformele educaționale și aplicații care le permiteau transmiterea 

informațiilor dar și noi modalități de evaluare și de învățare. Tot ce a ținut de timpul alocat activității 

cu elevii s-au realizat fără incidente sau alte probleme.  

 

Fiecare școală a avut acum ocazia să fie mai aproape de părinți, în special, pentru a afla și 

aceștia cum se desfășoară activitățile la diverse discipline. Profesorii au avut o responsabilitate mult 

mai mare pentru întreaga activitate, neputând gestiona la fel de bine desfășurarea în mediul online a 

activităților teoretice. Predarea noilor informații s-a putut realiza în aceeași manieră sau de multe ori 

îmbunătățită prin toate aplicațiile ce puteau fi folosite.  

 

Pentru a ajunge la un nivel de control și mediere a conflictelor, în mediul online, trebuia să 

existe o bună organizare din timpul orelor desfășurate față în față. Dacă în cadrul școlii nu au existat 

activități bine puse la punct de dinainte nu se puteau face mari schimbări în cadrul orelor online.  

 

Profesorii au răspuns favorabil acestor modalități noi de a organiza activitățile de învățare în 

cadrul orelor de curs. Pe parcursul orelor online profesorii din școală și-au ținut orele de inspecție 

pentru gradele didactice sau au realizat activități pentru diverse evenimente: 1 Decembrie sau serbarea 

de Crăciun.  
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Diriginții au luat legătura cu elevii prin intemerdiul orelor de dirigenție care s-au ținut conform 

orarului școlar, dar și cu părinții în cadrul unor ședințe. Cu toții au participat activ în această perioadă 

și au creat un mediu propice pentru a continua procesul instructiv-educativ.  

 

Promovarea modelelor inovative reprezintă una dintre cele mai eficiente şi puţin costisitoare 

strategii de menţinere a mediului competitiv dintr-o organizaţie. Promovarea școlii a fost posibilă și 

prin capacitatea fiecarui cadru didactic de a accesa acele aplicații care au facilitat pedarea, evaluarea 

dar și învățarea elevilor.  

 

 

Bibliografie: 

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

ce-pot-fi-oferite-de-scoala 
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 „PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII”/Școala online 

 

Educatoare Cotoară Angelica 
 

 

 

 
Grădinița cu Program Prelungit “Trenuleţul veseliei” 

Cluj-Napoca, Str.Câmpeni, Nr. 3/C 

Tel: 0264 432392  

Tel/Fax: 0264 591947 

E-mail: trenuletul.veseliei@yahoo.com 

 

Pentru a spune ceva despre imaginea grădiniței trebuie mai întâi să discutăm despre propria  

imagine. 

Chiar dacă lucrăm online cu copiii nu trebuie să uităm că noi, educatoarele suntem un model 

un exemplu pentru copiii noștri. Faptul că grădinița nu este obligatoie, noi educatoarele trebuie să 

determinăm copiii să dorească și să vină cu drag la grădiniță. Cum facem asta? Cu tact pedagogic, cu 

multă muncă, răbdare, pasiune, dăruire, seriozitate, punctualitate, perseverență, conștiinciozitate și 

simț al răspunderii. A fi educatoare nu e o meserie, este o misiune – misiunea sacră de a lucra cu 

creația cea mai iubită a lui Dumnezeu – OMUL (puiul de om). 

Copilăria este baza dezvoltării omului. De aceea responsabilitatea noastră este enormă! Orice 

construcție dacă nu are baza solidă, bine executată: se dărâmă imediat, treptat, nu rezistă mult timp. 

Așa este și cu „construcția  omului”. Bineînțeles, nu neg rolul  celorlalți  doi factori  care 

influemnțează dezvoltarea  personalității copilului (ereditatea, mediul). 

Munca educatoarei este foarte puțin cunoscută și apreciată. Se spune mereu că educatoarele 

doar se joacă cu copiii. Da, este adevărat, „doar se joacă” deoarece activitatea de bază a copilului 

preșcolar este jocul. Se joacă jocuri atent concepute, organizate, demonstrate, supravegheate, cu baza 

materială atent și corect pregătită, respectând principiile și regulile acestora. Educatoarele nu au 

manuale după cares ă se ghideze, au o vastitate de materiale de specialitate, mai mult sau mai puțin 

adecvate, din care trebuie să extragă ceea ce este corect pentru progresul copilului.  

Educatoarele au ca satisfacție profesională: starea de bine a copiilor, zâmbete, declarații și 

gesturi de recunoștință, voci care le strigă permanent, glasuri vesele distrate și gălăgioase și 

dezvoltarea holistică a copilului. Cu alte cuvinte pentru educatoare munca cu copiii e o terapie pentru 

suflet, o copilărie prelungită. 

De asemenea, trebuie să răspundă la „De ce-urile ”copiilor. Dacă nu știe să le răspundă îi 

dezamăgește așa de tare încât riscă să le piardă încrederea, Degeaba le spune „nici eu nu le știu pe 

toate” că nu vreau să audă asta, nu acceptă sau nu mai au aceeași admirație pentru ele. Sau să le spună 

„ Nu pot”?! Doamne ferește! Copiii trebuie să se  simtă în siguranță, în grădiniță cu educatoarele la 

fel ca și acasă cu mama și cu tata.  
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Am o experiență de 39 de ani în această misiune și am asistat cum, treptat se schimbă  nevoile 

generațiilor de  copii și părinți. Acum, când părinții sunt foarte ocupați noi  cunoaștem toate nevoile, 

trăirile copiilor atît cele de acasă cât și din grădiniță,. De fosrte multe ori mi s-a întâmplat să vină 

copii cu dureri de dinți, cu supărări, plângând și părinților să nu le fi spus, din diferite motive. 

Gădinița online este mult mai solicitantă și satisfacția profesinală este redusă. Această situație 

specială, de pandemie, cu regulile ei ne-a pus în situația IMPOSIBILĂ  de a dezbina copiii (păstrând 

distanța) contrar celor învățate și practicate de noi: socializare, interacțiune, îmbrățișare, comunicare, 

iubre, empatie – JOC ÎN GRUP. Suferința e mare, ne-am adaptat, dar am pierdut foarte mult! 

Revenind la imaginea grădiniței online, trebuie să mă refer tot la imagineaa educatoarei. 

Chiar dacă lucrăm de acasă, când realizăm videoclipuri, facem poze sau lucrăm live- sincron 

cu copiii. Aceștia nu trebuie să ne vadă în ținută de casă, neglijent piptănate sau îmbrăcate, să fim 

bine pregătite din toate punctele de vedere, ca și atunci când am fi în sala de grupă, cu copiii lângă 

noi astfel le arătăm că îi respectăm atât pe ei cât și pe părinți. Copilul este foarte atent la ținuta adulților 

și cu atât mai mult la ținuta educatoarelor, este un mare critic. 

De aceea trebuie să fim atente permanent, chiar și online, nu avem voie să lăsăm garda jos! Tot 

model și exemplu rămânem. Să nu uităm! Noi suntem un model și în societate, în afara grădiniței! 

Trebuie să fim atente și responsabile,  din momentul în care ne-am ales această meserie!  Niciodată 

nu știm cine ne vede! Poate chiar unul dintre copiii din grupă, sau părinții copiilor pe care îi educăm 

în prezent sau din alte generații de copii educați de noi. 

Așadar să fim exemplu permanent orăcând și oriunde ne-am afla! 

În activitatea online părinții și copiii nu se întreabă de pe ce calculator lucrăm. Ei au nevoie să  

fii cât mai prezentă în viața lor, să le transmiți munca ta, efortul tău de a-i ajuta să lucreze acasă cu 

copiii.  

Însă nu trebuie să uităm că orice are o limită. De aceea trebuie să dozăm cu multă atenție cât, 

cum, când și ce transmitem părinților. Există riscul de a fi prea insistente, prea prezente, prea intruzive 

ceea ce ar putea duce la dezacord, dezinteres chiar ripostă din parte lor. Trebuie să le spunem mereu 

că noi doar sugerăm ei vor face cât,cum și ce pot, ce doresc. Ba mai mult să-i încurajăm să contribuie 

cu propriile idei, trăiri și propria creativitate. 

Nu putem nega că educatoarele, în activitatea online depind în totalitate de disponibilitatea 

părinților, de interesul lor pentru intervenția noastră în educarea copiilor, pe această cale. Nu avem 

ce face, ne mulțumim cu ce primim, facem apel, rugăm și încurajăm prezența părinților în număr cât 

mai mare. 

Noi, în școala online, separate fizic de copii,  muncim mai mult, deosebit, filmăm, fotografiem, 

postăm, facem tot ce putem, să transmitem  părinților munca noastră, interesul, seriozitatea, 

perseverența, disponibilitatea, flexibilitatea,  pentru ca noi să avem conștiința împăcată. 

Consider că dacă toate acestea sunt reale, puse în practică contribuie la îmbunătățirea imaginii 

grădiniței. Părinții discută între ei pe rețelele de socializare și evaluează munca noastră, astfel că de 

noi depinde ce vor afirma aceștia, despre noi, și implicit despre grădinița în care ne desfășurăm 

activitatea. 

 

Cluj-Napoca – 03,02.2021        

 

 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 4, APRILIE, 2021

83



 
 

IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE                                     

REALIZATE ÎN ONLINE                                                                                           

PENTRU PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

 

 

Profesor Psihopedagog Drd. CREȚU Alin Ioan 

CSEI „Orizont”, Structura CSEI Nr. 1, Tileagd 

 

 
 

Activitățile educative sunt cele prin intermediul cărora se transmit informațiile semnificative 

de la profesori către elevi. Pe de altă parte, aceștia din urmă, după ce au asimilat cunoștințele, oferă 

feedback celor care i-au instruit. 

 

Forma alternativă a învățământului, cea online și-a dovedit importanța, în această perioadă 

dominată de COVID-19, prin faptul că a făcut posibilă comunicarea, care în alte circumstanțe, lipsind 

tehnologia, nu ar fi avut loc.  

 

Imaginea școlii a avut parte de promovare implicită prin vizibilitatea activităților desfășurate. 

Toată societatea s-a adaptat la acest tipar comportamental digital.  Important a fost faptul că România 

în această perioadă a avut deja implementate rețelele cele mai avansate din lume, beneficiind de cea 

mai mare viteză de trafic a datelor.  

 

Părinții au avut ocazia în această perioadă, de a participa la orele copiilor lor, actualizându-și și 

ei cunoștințele, putându-i ajuta astfel mult mai ușor, în cunoștință de cauză. Beneficiile familiilor au 

rezultat și din faptul că nu au mai fost nevoite să facă cheltuieli suplimentare cu: vestimentația, 

încălțămintea, lenjeria, cărțile, gustarea etc. Nu au mai fost necesare nici spații pentru stocarea și 

depozitarea diferitelor lucruri conexe școlii. Toate lecțiile au putut fi păstrate pe harddiskuri, stikuri 

etc, mult mai simplu. 

 

Au putut fi puse în valoare multe dintre gadgeturile care nu erau exploatate la adevărata lor 

valoare, ca de exemplu: telefoanele inteligente, tabletele, laptopurile, desktopurile, televizoarele 

inteligente și altele. 

 

Toată lumea a învățat valoarea informației digitale și cum o pot utiliza cât mai avantajos în 

propriul beneficiu. Au apărut platforme de comunicare și un evantai de programe cu care se pot face 

foarte multe lucruri. Tehnologia a făcut pași uriași înainte. Lumea nu s-a dat bătută de pandemie, 

adaptându-se din mers. 

 

Sigur că trebuie menționate și zonele în care infrastructura digitală nu a ajuns, precum și pe 

acelea mai sărace, în care, pentru oameni prioritară este asigurarea traiului zilnic, nemaipermițându-

și achiziționarea sistemelor de comunicații. Sunt și zone în care nu există curent electric.  

 

Pentru a beneficia de avantajele civilizației și de conexiunea cu școala sunt necesare sinergic 

următoarele elemente de tip hardware: gadgeturi, curent electric și internet.  

 

Școlile au dovedit că pot supraviețui și în condiții foarte grele, de pandemie, reușind la 

paramentri satisfăcători, uneori excelând, să își îndeplinească rolurile pentru care au fost create. Este 

cea mai bună dovadă de promovare a imaginii școlii. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII, ȘCOALA ONLINE 

 

 

Profesor: Dániel István 

 

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.  

Anul școlar 2020-2021 a demonstrat că fără promovarea internetului în învățământ, nu mai 

putem rezolva problemele actuale din școală și din societate. Problemele sociale,boala ca și Covid-ul 

sau orice problemă obiectivă poate transforma societatea actuală într-o lume online,în care 

majoritatea tinerilor lucrează de acasă,iar elevii învață online de acasă. 

Deschiderea spre nou se realizează cu ajutorul 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. 

Cadrele didactice sunt nevoite vrând-nevrănd să se participe la cursuri de perfecționare, apar 

platforme didactice noi pentru toate nivelurile de învățământ,iar elevii sunt orientați spre aceste 

platforme și spre acest stil de educație. 

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,și concursurile școlare s-au redus considerabil numeric,dar au fost 

organizate concursuri interșcolare,județene și chiar naționale și intrnaționale în mediul online.Aceste 

acțiuni sprijină promovarea imaginii instituției școlare. Activitățile de acest gen, cu o deosebită 

influență formativă, au la bază toate formele de acțiuni pentru dezvoltarea creativității, îndemânare 

tehnică, ateliere de creație, concursuri și parteneriate cu alte instituții. Activitățile extracurriculare 

dau o alternativa sănătoasă, și în mediul online al elevilor. Instituția de învățământ ce promovează 

astfel de activități beneficiind de imaginea pozitivă binemeritată, atât la nivel local, cât și județean 

sau național. Aceste activități desfășurate online au o componentă educaţională valoroasă şi eficientă 
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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, asigurând o atmosferă 

relaxantă care să permită stimularea creativă.         

Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea tuturor 

reușitelor, internetul devenind cel mai popular 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 indiferent că elevii participă la ore fizic sau 

online, oferind beneficiarilor ceea ce așteaptă și au nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele 

educaționale, individualizarea învățării, combaterea discriminării, reducerea violenței, promovarea 

unui comportament moral pozitiv și participarea la activități extrașcolare.  
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Utilizarea resurselor WEB în educație 

 

 

Prof. consilier școlar: Daniela Bobeică                                                                                                           

Școala Gimnazială ,,George Enescu” Moinești 

 

 

 

Societatea informațională reprezintă în contextul actual, o nouă etapă a civilizației un nou mod 

de viață, calitativ superior,care implică folosirea intensivă a informației în toate sferele activității și 

existenței umane, cu un impact economic și social major. 

Astăzi este recunoscut rolul internetului, și în mod 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 pentru un nou sistem de educație și de construire a cunoașterii. 

WEB site-ul este un instrument nou, deosebit de puternic, care facilitează procesul de învățare. 

Cu ajutorul resurselor on-line contribuie decisiv la schimbarea timpului de predare, dintru-un model 

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

care procesul de învățare se ghidează după elev iar acesta să caute pe cont propriu noi resurse de 

cunoaștere. 

Internetul a devenit acum la trecerea învățării Online, un mediu de promovare nelimitat prin 

care o școală își poate construi o imagine. Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se 

realizează prin publicarea tuturor activităților reușite Online.  

Cu ajutorul unui site, a unui email sau platforma pe care o utilizează școala în această situație 

în care ne aflăm de pandemie, 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 acesta se desfășoară. 

Cea mai mare provocare a școlii online va fi pentru fiecare profesor și elev, să înțeleagă ce 

înseamnă învățarea autentică, cea bazată pe caracteristicile și nevoile cele mai apropiate oamenilor. 

Activitățile online încurajează elevii să aibă mai multă autonomie în învățare, folosindu-și la 

maximum creativitatea. 

Învățarea există și în online, iar pentru școală, profesori, părinți și elevi înseamnă doar noi 

ferestre către educație. 
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Promovarea imaginii unităţii şcolare 

 

 

Profesor învăţământ preşcolar, Daniela VLAICU 

Grădiniţa cu program prelungit ”Dumbrava Minunată” Tulcea 

 
 

 

MOTTO: 
 

„Nu aveţi menirea să ucideţi omul în puiul de om, nici să-l transformaţi în furnică pentru viaţa 

de furnicar.  

Nu-i veţi copleşi cu formule goale, ci cu imagini purtătoare de structuri.  

Nu-i veţi îndopa cu cunoştinţe moarte, ci le veţi făuri un stil, astfel încât să poată înţelege.  

Îi veţi învăţa respectul; căci ironia, pâra, aparţin prostului. Veţi prigoni mincinoşii. 

Îi veţi învăţa meditaţia şi rugăciunea căci astfel sufletul lărgeşte şi obişnuinţa dragostei. Căci ce 

ar putea-o înlocui? 

Îi veţi învăţa gustul perfecţiunii, căci orice operă este un drum spre eternitate şi nu se poate 

sfârşi decât în moarte.“ 

(Antoine de Saint-Exupéry – Citadela) 

 
 

De ce este important să promovăm imaginea unităţilor şcolare în comunitate? Fiindcă este 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. 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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În condițiile actuale, de pandemie, implementarea și utilizarea platformelor e-learning în 

procesul de predare – învăţare a fost esențială. Am realizat instrumente on-line în cadrul activităților  

susținute cu preșcolarii, am implementat platforma educaţională Kinderpedia la grupă, care a 

îmbunătăţit calitatea şi volumul cooperării profesor – preșcolar prin înfiinţarea clasei online în câmpul 

web.  

Folosirea în cadrul activităților online, a aplicațiilor/metodelor suport ca Zoom, Intuitex, 

Twinkl, Kahoot, Wordwall, LearningApps, Liveworksheet, SeeSaw, email, Whatsapp, Facebook, 

telefon etc a condus la o colaborare eficientă între cadrele didactice și preșcolari. 

 

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). 

 

Comunicarea cu mass-media a fost realizată cu prilejul diferitelor ocazii importante în viaţa 

şcolii:  

- cu prilejul deschiderii anului şcolar 

- cu prilejul diferitelor serbări  

- cu prilejul participării elevilor la concursuri 

- cu prilejul activităţilor derulate în cadrul proiectelor educaţionle. 

 

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, adaptate condițiilor actuale, atât în mediul fizic, cât și în mediul online. 

 

 

 

 

Bibliografie:  

 

“Împreună pentru copii: grădiniţa şi comunitatea”- Proiectul pentru Reforma Educaţiei 

Timpurii (P.R.E.T.) 
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,,Platformele online-                                                                                                         

mijloace de colaborare și îmbunătățire a imaginii unității” 

 
 

Profesor Daniela-Mioara Chisăliță                                                                               

Grădinița P. P. Nr. 23 Botoșani 

 

 

Contextul pandemic în care ne aflăm este o reală provocare  pentru cadrele didactice, nevoite 

să-și desfășoare activitatea într-o manieră inexistentă în orice metodică asimilată pe băncile liceului 

de specialitate pe care l-a urmat pentru a deveni dascăl. 

Preșcolaritatea, ,,vârsta de aur” a copilăriei, dominată de joc și interacțiuni sociale, a fost pusă 

în fața necesităților de adaptare la noile condiții de învățare online și s-a aflat sub limitarea 

insuficientei dezvoltări a abilităților tehnologice ale copiilor, fiind condiționată de stricta prezență a 

părinților. 

Din dorința de a găsi modalități cât mai atractivede realizare a procesului instructiv-educativ 

online, am folosit platforma https://www.jigsawplanet.com pentru a crea puzzle-uri la tema 

săptămânii ,,Viețuitoarele în anotimpul iarna”. Aceste puzzle-uri online au urmărit să fixeze 

cunoștințele despre viața animalelor sălbatice în anotimpul iarna. Ele sunt foarte atractive pentru 

copiii preșcolari și au multiple beneficii în procesul de predare-învățare-evaluare.  

Pașii realizării acestor materiale sunt simpli: 

1. Se acceseaza pagina www.jigsawplanet.com, 

2. Se creează cont personal, utilizând un username și o parolă, 

3. Din suita de butoane din partea de sus a ecranului se selectează butonul CREATE, 

4. Se deschide o fereastra care ne solicită să adăugăm o imagine, pe care aplicația o va decupa 

ulterior, se selectează numărul de piese din care dorim să fie realizat puzzle-ul precum și forma 

acestora. 

5. După urmarea pașilor de mai sus vom apăsa butonul CREATE din parte de jos a ecranului și 

puzzle-ul este gata pentru utilizare. 

Aș dori să subliniez câteva aspecte. Imaginile pentru realizarea puzzle-ului trebuie alese cu 

grijă, ținând seama de obiectivele pe care le urmărim, de dimensiunea imagininii, de atractivitatea sa, 

de colorit, etc. Numărul de piese trebuie să fie accesibil nivelului de vârstă al copiilor din grupă (la 

grupa mare am selectat 15-20 piese). 

După ce puzzle-ul este gata, vom apăsa butonul SHARE pentru a putea obtine linkul pe care îl 

vom transmite apoi copiilor prin whatsApp, e-mail sau facebook. 

Din experiența proprie remarc că preșcolarii sunt încântați de rezolvarea acestor puzzle-uri 

online. După ce am obținut imaginea, ei au descris pe baza întrebărilor - suport ceea ce se întâmplă, 

consolidându-și astfel cunoștințele și informațiile asimilate pe tema propusă. 

Platforma oferă, de asemenea, o gamă largă de puzzle realizate de colegii noștri care pot fi 

utilizate în funcție de tema propusa în cadrul procesului instructiv-educativ. 
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Vă propun două puzzle-uri online din albumul ,,Iarna”, din contul personal DanielaMioara 

pentru tema ,,Viețuitoarele în anotimpul iarna” 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=21dd220cc10b 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0926fe56a595 

Puzzle-urile online reprezintă așadar, o resursă valoroasă de predare-învățare-evaluare ce poate 

fi utilizată cu succes în educația preșcolară.   
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O ȘCOALĂ PRIETENOASĂ 

 

 

Prof. Dănilă Elena Luminița                                                                                                 

Școala Gimnazială ,,Traian Săvulescu,,- Izvoarele 

 

 

Școala reprezintă punctul de plecare al tuturor începuturilor existenței noastre. Plecând de la 

această afirmație, este foarte important să avem la îndemână toate instrumentele necesare pentru 

promovarea cât mai benefică a imaginii școlii. Recunoaștere unei școlii reiese din suma tuturor 

eforturilor depuse de cei care îi trec zilnic pragul. 

Desfășor o intensă activitate didactică din anul 2001, în aceeași unitate de învățământ, astfel 

am reușit ca prin organizarea şi participarea la acţiuni comune şi relevante pentru comunitate și prin 

stabilirea unor legături,  să facem o prioritate din  participarea responsabilă a tuturor persoanelor 

implicate la problemele comune ale societăţii civile pentru realizarea proiectelor proprii, instituţii 

publice locale şi judeţene  pentru îmbunătățirea imaginii școlii. 

Prin iniţierea activităţilor educative şcolare şi extraşcolare diferenţiate, care să răspundă 

socializării copiilor ( concursuri, reuniuni, întâlniri cu agenţii economici)  am reuşit sǎ atragem atenția 

asupra potențialului elevilor noștri. 

De asemenea, 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.  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 copiilor. 

Personal consider că, școala este un element esenţial al oricărei comunităţi prin resursele umane 

pe care le are, dar şi prin spaţiile de învăţare disponibile. O şcoală/grădiniţă responsabilă este garantul 

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

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

tinerii şcolarizaţi şi contribuind astfel la dezvoltarea comunităţii şi alt fel decât prin realizarea 

educaţiei formale.  

Dacă analizăm sistemede de învățământ din alte țări, observăm că 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 este acordată 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.  
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Managerii instituţiilor au nevoie să înteleagă importanţa mediului şi a schimbarilor care se 

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

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

răspunsurile adecvate.  

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 imaginii școlii din 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 

- popularizarea ofertei educaţionale propusă pentru anul şcolar 2020-2021.                   
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PROMOVAREA IMAGINII GRĂDINIȚEI 

 
 

Prof. înv. preşc. Dorobanţu Dorina                                                                             

Grădiniţa cu Program Normal Ştiubei, jud. Buzău 

 

 

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 este una din țintele proiectului 

de dezvoltare instituționala. Prin oferta educaționala grădinița noastră dă posibilitatea părinților să 

aleaga acivitățile opționale și extracurriculare la care doresc să participe copiii. 

Activitățile extracurriculare au un conținut cultural artistic, spiritual, tehnico aplicativ, sportive 

sau sunt simple activități de joc sau de participare la viața și activitatea comunității locale. Aceste 

activități oferă copiilor destindere, recreere, voie bună iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmări 

și recunoaștere a aptitudinilor.Aceste activități au caracter ocazional și iau forme foarte variate.  

Dintre activitațile desfășurate în gradinița noastră amintesc doar câteva: 

- Sărbătorirea zilei de naștere a unui copil; 

- Vizionarea în grup a unor spectacole, teatru de păpuși; 

- Excursii, drumeții, plimbări; 

- Vizite la diferite instituții din oraș; 

- Participare la concursuri locale, judetene, naționale și internationale avizate de MEN 

Acest tip de activități îi antrenează pe copii, îi apropie de grădiniță, îi determină să o îndrăgească 

și mai mult. 

Pentru ca oferta noastră să fie viabilă depunem eforturi în asigurarea unor spații de învățare 

confortabile, sigure, adaptate nevoilor fizice, psihologice si de educație ale fiecărui copil atât în 

interiorul grădiniței cât și in curtea acesteia. Nu este suficient ca oferta să fie cunoscută ci și înteleasă 

îndeosebi de părinți și copii. 

Părintii vor fi informați cu privire la calitatea serviciilor din grădiniță, competența cadrelor 

didactice, reursele materiale ale grădiniței, cadrul ambiental, proiectele educaționale și parteneriatele 

în care grădinița este implicată.  

În realizarea parteneriatelor sunt antrenați cei mai importanți factori in actul educational:copiii, 

familia, grădinița și comunitatea locală, iar prezența sistematică a părinților și a comunității în ,,viața 

grădiniței,, sporesc interesul pentru educarea integrală a copiilor.  

În toate tipurile de activități în parteneriat, un factor important îl constituie climatul vieții de 

grup și al relației grădiniță- familie- comunitate. Este necesar un climat stimulativ pentru fiecare, de 

incredere și prietenie, care să facă posibilă comunicarea liberă. Unele activități au efecte imediate, pe 

plan cognitiv, emotional, relational dar trebuie subliniat faptul că influenta acestor activități nu se 

exprimă în activități singulare ci prin sisteme de activități de diferite tipuri, intr-o succesiune gradată. 
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Motivația unor activități de parteneriat este înțelegerea necesității de a integra grădinița în 

mediul comunitar ca partener egal și consecvent în formarea viitorului cetățean.Proiectele 

educaționale realizate cu diferiți parteneri locali sunt , de obicei foarte atractive, iar copiii participă 

activ și eficient la acestea. Pentru ca parteneriatele să funcționeze este nevoie de respect încredere 

reciprocă, consens cu privire la scopurile acțiunii și strategiilor de atingere a acestora și de asumarea 

în comun a drepturilor și responsabilităților. 

În acest an școlar derulăm o serie de parteneriate cu comunitatea locala prin care promovam 

imaginea grădinitei noastre. 

Amintesc câteva dintre acestea: 

1. ,,Împreună pentru copiii nostri”- parteneriat cu familia 

2. ,,Micul creștin” – parteneriat cu Biserica 

3. ,, Învățăm să circulăm” – parteneriat cu poliția 

Prin toată activitatea desfășurată în grădinița noastră se asigură un act educational de calitate 

care să contribuie la formarea unei personalităti a copilului independente și creative, la formarea unor 

copii sănătoși, activi, eficienți, cooperanți care să se adapteze ușor la regimul școlar și la orice situație 

în viață. 
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MODELE DE BUNE PRACTICI ÎN ONLINE 

 

 

PROF. DRĂGILĂ OZANA COANITA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 REȘIȚA 
 
 

PREDICATUL
Prof. înv. primar DRĂGILĂ OZANA COANITA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 REȘIȚA

           

Clasa a IV-a A
Clasa Albinuțele vesele

 

Activitate on-line
organizată prin aplicația 

zoom.us
Durata: 45 minute

Participanți: 30 elevi
1 cadru didactic

          

MATERIALE ȘI 
MIJLOACE UTILIZATE

-computer
-telefon mobil

-caiet de limba română
-caiet special de lucru
-creioane, culori etc.

 

 

• Link-uri utilizate / accesate

- https://www.twinkl.ro/resource/cuvantul-
parte de propoziție

- clasamea.eu 

        

ETAPE DE LUCRU
1. Asigurarea accesului la întâlnire 

a tuturor participanților
2. Momentul organizatoric: 

verificarea  funcționării aparaturii 
și pregătirea materialelor de lucru

3. Salutul participanților
4. Captarea atenției:

- ascultăm cu atenție Cântecul 
culorilor și notăm timp de 1 minut 

cuvintele ce le reținem
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- Concluzionăm împreună că noi 
comunicăm cu ajutorul cuvintelor și 

că formăm propoziții cu ele
- Aflăm că în propoziție 

CUVÂNTUL devine PARTE DE 
PROPOZIȚIE și că fiecare cuvânt 

are un rol
- Am mai aflat din propozițiile 
formulate că fiecare parte de 

propoziție se descoperă cu ajutorul 
unei întrebări

             

SARCINI DE LUCRU:
1. Elevii vor interveni pentru a pune 

întrebări și pentru a descoperi 
predicatele propozițiilor propuse
2. Își vor nota pe caiete definiția 

predicatului verbal
3. Vor completa cu PREDICATELE 

potrivite propozițiile date
4. Lucrăm împreună (solicitând 
explicații sau ajutor la nevoie) 
exercițiile propuse în caietul 

special

 

 

               

 

ÎNCHEIEREA ACTIVITĂȚII
FEED-BACK

- fiecare elev va  alcătui o propoziție cu un 
verb dat , dându-i rol de predicat verbal și 
analizându-l oral (ex: PREDICAT VERBAL 

exprimat prin verbul…., persoana….., timpul)
- elevii vor afișa pe ecranul întâlnirii 

emoticoane, în funcție de cum s-au simțit
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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

 

 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: DUMA DIANA – ANCA 

G. P. P NR. 1 ȘTEI 
 

  

În zilele noaste, unitatea de învățământ este pregatită să facă față unor cerinte tot mai complexe 

din partea societății contemporane și își revendică locul său în viața copiilor pe care îi educă, dar și, 

în centrul comunității pe care o influențează constant. Cerințele beneficiarilor fac din unitatea de 

învătămănt un cadru viu, un mediu în continua schimbare. Internetul, privit cu reticență inițial, a 

devenit acum un mediu de promovare infinit, prin care o școala își poate construi o imagine. 

Deschiderea spre nou se realizeaza datorită cadrelor didactice pregătite care intervin in favoarea 

acestei dezvoltări continue a școlii. Analizand ceea ce se cere de la unitatea de învățământ, putem 

stabilii și cum anume o putem promova. Beneficiarii atat directi, cat si indirecti (elevii, părintii) sunt 

cei ce intră în contact cu mediul școlar, comunitatea fiind astfel influențată de școala. 

Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în procesele de 

descentralizare şi asigurare a calităţii, personalizarea ofertei educaţionale la nivel instituţional prin 

diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile şi interesele partenerilor şi beneficiarilor 

procesului educational și educaţiei Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în 

comunitate se realizează, în primul rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții 

fiind interesați în principiu de acest aspect. Crearea acestei imagini se realizeaza prin fiecare cadru 

didactic din instituție, schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educație 

individualizată, adaptată la particularitătile elevului, folorirea mijloacelor tehnologice în strategii de 

predare atractive vor înbunătății 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 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 
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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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Provocările predării și învățării online în învățământul preșcolar 

 

Prof.  DUME  FLORENTINA                                                                                                 

G. P. P. NR. 1 TINCA, BIHOR 

 

Motto: "Dacă predăm copiilor de azi la fel cum am predat celor de ieri, le răpim copiilor 

noștri viitorul."  John Dewey 
 

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 

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, sau au condiții materiale precare 

și nu dispun de tehnica necesară.  

Dincolo de provocările pe care ni le aduce învățarea online, printr-o analiză obiectivă putem 

evidenția atât beneficii cât și dezavantajeale acesteia: 

Avantaje: 

- Învățare imediată- se poate produce la un click distanță, copilul putând accesa informațiile, 

transmise online în orice moment; 

- Varietate- prin învățarea online, subiectele sunt mai mult sau mai puțin nelimitate. Dacă un 

copil își dorește să învețe ceva anume va afla multiple variante online pentru a face asta; 

- Potrivită mai multor stiluri de învățare- fiecare învată diferit, unii excelează în clasă, ațtii 

individual sau în grupuri mici; unii învață mai bine cu ajutorul cărților, alții prin clipuri video;  

- Comfort- desfășurarea activității în mediul intim al fiecăruia poate avantaja învățarea; 

- Ritm propriu- particularitățile individuale ale copiilor determină un ritm propriu de învățare, 

activitatea online avantajează acest ritm, oferind copiilor posibilitatea de a lucra în funcție de acesta, 

indiferent de ora, context etc.; 

- Dezvoltarea abilităților tehnice- traversând o eră digitală și în continuu proces de digitalizare, 

abilitățile de utilizare a unui calculatorului este obligatorie, învățarea online ajută la dezvoltarea 

acestor abilități ale copiilor, aceștia învățând să navigheze online, să descarce materiale, să 

interacționeze virtual și să comunice digital. 

 Dezavantaje: 

- Dificultăți în învățare- platformele de învățare sunt mult mai solicitante decât realitatea fizică, 

punând o presiune mai mare pe resursele mentale limitate ale copilului mic.  

- Lipsa interacțiunii directe cu realitatea și semenii- asistarea pasivă la variantele multimedia si 

virtuale ale realității poate afecta percepția copilului despre lumea înconjuratoare, lipsa interacțiunii 

față în față inhibă capacitatea de comunicare a copiilor deoarece lipsește exercițiul dialogului real.  

- Securitatea- în mediul online copiii sunt expuși defectelor internetului, pot fi țintele hacker-

ilor, al prădătorilor virtuali și pot fi expuși reclamelor și site-urilor cu conținut nepotrivit. 

- Lipsa motivației - desfășurând activitatea doar în prezența unui membru al familiei-ușor 

manipulabil, atenția preșcolarilor poate să fie ușor distrasă de la activitate.  

- Nevoia de asistență din partea unui adult- activitatea online cu preșcolarii este imposibil de 

desfășurat fară participarea unui adult, părinte, capacitatea minorilor de a utiliza dispozitivele digitale 

fiind redusă.  
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- Tehnologizare precară in mediile defavorizate- copiii care provin din medii defavorizate sunt 

privați în cea mai mare parte de accesul la învățarea online atăt din cauza lipsei resurselor materiale, 

dar și din cauza suportului și asistenței ăarinților (in unele cazuri). 
 

 MODALITĂȚI DE COMUNICARE ȘI ÎNVĂȚARE ONLINE: 

Sincron – activitatea se desfășoară în direct, cu participarea  unui părinte/adult, după un orar 

stabilit în prealabil, prin intermediul platformelor online; 

Asincron – activitatea se desfășoară indirect, se transmit mesaje scrise, audio, video, link-uri, 

fișe de lucru, jocuri, diverse sugestii, astfel încât copilul poate lucra oricând; 

CANALE DE COMUNICARE: 

Grupuri de WhatsApp, Messenger, Facebook 

Platforme ca Zoom, GoogleMeet, GoogleHangout, Skype 

APLICAȚII  

Animaker – creare video explicative 

Screencastify - extensie Chrome care permite înregistrarea video a ecranului sau a ceea ce se 

face, ce se aude 

Flipgrid – aplicație pe care copiii pot înregistra video și audio ca raspuns la sarcinile transmise 

Cartoonize – fotografii reale se transformă în desene și pot fi folosite ca avatar, portret 

Voki, Chatterpix – aplicații pentru crearea unui personaj vorbitor  

Jib Jab – program în care se realizează filmulețe amuzante pe diferite șabloane  

Kidsopia – o ”bibliotecă” de aplicații educative (cântece, anotimpuri,etc.) 

Im a puzzle – aplicație care transformă poza aleasă în puzzle 

Fotojet – prelucrare poze, creare colaje 

Canva - Site cu diferite templates si poze unde se pot crea documente, diplome, orare, postere 
 

CONCLUZIE 

Predarea și învățarea online în învățământul preșcolar este o provocare imensă care pune la 

încercare creativitatea și puterea de adaptare a cadrelor didactice, dar și a părinților. Să nu uităm că 

unul din rolurile grădiniței e cel de socializare, de stabilire de relații, de integrare într-un grup, lucru 

aproape imposibil de realizat în situații de comunicare virtuală, dispozitivele digitale și mijloacele 

utilizate online nu pot să suplinească prezența și atenția adultului. Indiferent de nivelul de digitalizare 

și posibilitățile pe care acesta le oferă, interacțiunea umană este cea mai importantă. Totuși viitorul 

aparține erei digitale, mediului virtual, iar menirea noastră este de a educa oamenii de mâine , puternic 

ancorați și adaptați la realitate.  Ne îndreptăm în viteză spre o lume virtuală iar copiii de azi se vor 

adapta atât fizic cât și psihic  mult mai ușor ca noi. Organismul uman este capabil  de o mare putere 

de adaptare la condițiile sociale și de mediu viitoare . Noi ca și cadre didactice trebuie să ne adaptăm 

cerințelor viitoare, să pregătim oamenii de mâine , să găsim cele mai potrivite metode și tehnici pentru 

a putea educa pentru viitor.  

Educaţia copiilor este poate,  cea mai mare responsabilitate pe care o are omul în viaţă, 

activitatea care ne poate procura cele mai mari bucurii, sau dimpotrivă, dezamăgiri. Formarea 

copilului, devenirea lui sau dimpotrivă, eşecul depinde în primul rând de noi. Omul de mâine ne va 

putea fi un real sprijin, un izvor de satisfacţii și bucurie sau povară, o pricină permanentă de regrete, 

o mustrare vie a neglijenței privind modelarea sufletului, minții și trupului aceluia a cărui  viaţă a 

depins la un moment dat , în  mare măsură de noi. 
 

 

BIBLIOGRAFIE: 

 Prof. inv preşc: FLOREA DOCHIŢA  Prof. inv preşc: TOLEA LUIZA – ”GHID DE BUNE 

PRACTICI – ”Competenţe cheie prin jocuri virtuale la grădiniţă – resurse didactice pentru punerea 

bazelor formării competenţelor cheie la preşcolari”  

 **** Scrisoarea metodică 2020-2021 
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Pledoarie pentru adaptarea permanentă a demersului didactic                                                  

la               situaţii socio-economice imprevizibile 

 

 

Prof. înv. preşcolar, Eliza Marga Lăpuşneanu                                                             

Grădiniţa cu Program Săptămânal AGRICOLA, Bacău 

 
 

În perioada situaţiei de urgenţă echipa grădiniţei a înteles rapid rolul pe care trebuie să îl joace 

educatoarea în rândul copiilor şi părinţilor aflaţi într-o situaţie imprevizibil de dificilă. 

În martie- aprilie 2020 nu exista o procedură de predare on-line în învăţământul preşcolar, dar 

noi am început a ne “juca “on-line cu cei mici, postând filmuleţe cu jocuri, poveşti, cântece atât pe 

grupul de whatsapp al clasei, cât şi pe facebook, înveselind, dând sens zilelor de carantină ale 

copiilor si părinţilor. 

Stăpânirea limbajului ştiinţific al conţinuturilor, claritatea obiectivelor şi metodelor didactice 

ne-au conferit o siguranţă profesională care ne-a determinat să nu avem rezerve în ceea ce priveşte 

folosirea imaginii personale în spaţiul public, în condiţiile în care rolul educatoarei este acela de 

aduce tuturor copiilor lumina cunoaşterii prin zâmbet şi joc. Considerăm că această misiune nu e 

finalizată la ieşirea educatoarei din clasă, ci este o filosofie de viaţă, un sens al alegerii de a fi devotat 

dezvoltării autentice a copiilor. 

În acea perioada tulbure, într-un context inedit, pentru a avea un feed-back relevant am creat 

situatii de învăţare atractive, concursuri amuzante interactive, am elaborat planificari cu linkuri 

direcţionale care au inspirat şi încurajat colegele din învăţământul preşcolar. 
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Anul 2020 a adus provocări nemaiîntâlnite vreodată de învăţământul românesc. Părinţii au 

devenit dascălii de acasă, persoane fără competenţe pedagogice care nu înţeleg etapele învăţării 

conştiente şi care au o naturală urgenţă de a aduce copiii, cu orice preţ, la o linie de sosire imaginară, 

în percepţia lor, comparabilă cu cea a colegilor lui. 

Pe perioada predării online, intitulată generic Grădiniţa de acasă, am realizat sondaje în rândul 

părinţilor, în legătură cu dificultăţile întâmpinate în rolul de educator. Rezultatele acestor sondaje şi 

noile contexte socio-economice arată nevoia imperioasă de consiliere a părinţilor şi antrenarea lor 

în cunoaşterea noţiunilor de bază ale psihopedagogiei preşcolare, motivarea lor în realizarea 

obiectivelor educaţiei, în paralel cu grija faţă de sănătatea emoţională a copiilor. 

La întrebarea Cum v-aţi simţit în rolul de părinte – educator pe perioada învăţării online? am 

primit răspunsuri relevante: 

“- Am simţit o mare presiune în postura nouă de dascăl. Îmi lipseau backgroundul şi studiile 

pe care dascălii le au şi care le dau siguranţa că duc copiii pe drumul cel bun…” (A.H., mama fetiţei 

A.H., 3 ani). 

“-M-am simţit epuizată. Nu înţeleg cum reuşeşte educatoarea să determine 20 de copii să 

lucreze ceva. Eu nu reuşesc să fac asta cu un singur copil.” (B.A., mama băiatului D.A, 3 ani) 

E urgent şi necesar să construim o nouă atitudine asupra educaţiei adulţilor adaptată la 

cerinţele unei societăţi aflată, începând cu 2020, într-un moment de mare transformare a 

paradigmelor. 
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PROMOVAREA IMAGINII GRĂDINIȚEI 

 

 

Prof. pt. învățământ preșcolar Eliza Maria Puflea 

Grădinița Răsuceni, Judetul Giurgiu 

 
 

 

Familia este primul model pentru viață, iar apoi „ grădinița”, locul în care copiii își petrec o 

bună parte din timpul fiecărei zile devine o a doua familie, o a doua casă. „Lucrurile pe care copilul 

le vede în perioada 0-6 ani nu sunt doar lucruri pe care el și le va aminti mai târziu ci devin parte 

integrantă a sufletului său” a spus Maria Montessori și acest citat poate fi un motto pentru noi toți, iar 

forța acestor cuvinte ne poate călăuzi în ceea ce facem, amintindu-ne mereu că e nevoie să avem 

încredere, autocontrol și liniște interioară.  

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.  

Promovarea imaginii grădinitei noastre prin oferta educațională este un mod prin care dăm 

posibilitatea părinților să aleagă activitățile opționale și extracurriculare la care doresc să participe 

copiii.  

Activitățile extracurriculare au un conținut variat, de la ateliere de pictură, concursuri la nivel 

de grădiniţă sau între grădiniţe, concursuri locale, judetene, naționale și internaționale avizate de 

MEN, activităţi în comunitatea locală, vizite la muzee, teatru, bibliotecă, excursii, drumeții, plimbări, 

parteneriate educaţionale cu diferite instituţii,vizionare de spectacole (teatru, circ, opera comică), 

diferite sărbători (Crăciun, Paște, 1 Iunie, etc) implicarea părinților în activitățile desfășurate in 

grădiniță.  

Aceste activități oferă copiilor destindere, recreere, voie bună iar unora dintre ei posibilitatea 

unei afirmări și recunoaștere a aptitudinilor, îi apropie de grădiniță, îi determină să o îndrăgească și 

mai mult.  

Pentru ca oferta noastră să fie viabilă depunem eforturi în asigurarea unor spații de învățare 

confortabile, sigure, adaptate nevoilor fizice, psihologice și de educație ale fiecărui copil atât în 

interiorul grădiniței cât și în curtea acesteia. Nu este suficient ca oferta să fie cunoscută ci și înteleasă, 

îndeosebi de părinți și copii. Părinții sunt informați cu privire la calitatea serviciilor din grădiniță, 

competența cadrelor didactice, resursele materiale ale grădiniței, cadrul ambiental, proiectele 

educaționale și parteneriatele în care grădinița este implicată.  

O modalitatea eficientă și viabilă prin care grădinița își poate promova imaginea este practicarea 

în parteneriat a proiectelor, acest lucru rămânând un instrument valoros al grădiniței-în general și un 

mare câștig pentru educația copiilor-în special, pornind de la ideea că preșcolarul trebuie scos cât mai 

mult din atmosfera obișnuită a grădiniței pentru a intra in relație cu semenii. Copilul vine astfel in 

contact cu diferite persoane, crește și se dezvoltă într-un mediu comunitar variat.  

Parteneriatul educațional este un concept care devine tot mai prezent în relațiile de colaborare 

ce se stabilesc între unitățile de învățământ și diferitele segmente ale societății. Necesitatea și 

importanța parteneriatelor rezidă în două aspecte:  

▪ nevoia deschiderii grădiniței către comunitate  

▪ sensibilizarea comunității la nevoile grădiniței.  

În realizarea parteneriatelor sunt antrenați cei mai importanți factori în actul educational: copiii, 

familia, grădinița și comunitatea locală, iar prezența sistematică a părinților și a comunității în ”viața 

grădiniței” sporește interesul acestora pentru o mai bună cunoaștere a activităților derulate de 
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grădiniță. În toate tipurile de activități în parteneriat, un factor important îl constituie climatul vieții 

de grup și al relației grădiniță- familie- comunitate. Este necesar un climat stimulativ pentru fiecare , 

de incredere și prietenie, care să facă posibilă comunicarea liberă. Motivația acestor activități de 

parteneriat este înțelegerea necesității de a integra grădinița în mediul comunitar ca partener egal și 

consecvent în formarea viitorului cetățean. Proiectele educaționale realizate cu diferiți parteneri locali 

sunt, de obicei foarte atractive, iar copiii participă activ și eficient la acestea.  

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 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”.  

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.  

 

 

Bibliografie:  

 

“Împreună pentru copii: grădiniţa şi comunitatea”- Proiectul pentru Reforma Educaţiei 

Timpurii  
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Școala online 

 

 

înv. Fedeleș Ioana 

Liceul „Mihail Sadoveanu”, Borca-Neamt 

 

 

 
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. 

 

Activitatea online are limite în relaționarea cadru didactic – elev. Acestea au impact negativ 

asupra învățării eficiente, întrucât o importantă latură a activității didactice față-în-față nu se poate 

face virtual. 

 

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.  

 

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. 

 

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. Platformele educaționale online facilitează comunicarea în timp real între profesor și 

cursanții săi. Cu toate acestea, comunicarea în acest caz este foarte frecvent percepută ca fiind 

oarecum artificială, pe de o parte din cauza imposibilității obținerii unui feedback comunicațional 

real, iar pe de altă parte din cauza contextului incomod al plasării în spațiul virtual.  

 

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.  

 

Avantajele învățării online derivă indiscutabil din faptul că activitățile online pot fi accesate 

oricând și oriunde, cursanții pot alege domeniile de interes, le pot accesa în ritm individual. Timpul 

nu este determinat ca într-o sală de clasă, programul fiind mult mai flexibil. Fiecare elev poate 

parcurge în mod independent materialul propus, putând accelera procesul de învățare sau  încetini. 

 

Dezavantajele învățării online sunt legate de faptul că sunt sărăcite relațiile interumane între 

elevi și profesori; dar și între elevi, cu reale efecte în timp dacă se permanentizează acest mod de 

abordare a învățării. Acest tip de instruire poate fi un impediment pentru elevii cu rezultate şcolare 

slabe; conţinuturile expuse în mediul online pot fi mai greu de asimilat în condiţiile în care înţelegerea 

acestora nu este facilitată de profesor. 
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Învățământul  online determină valențe formative, este modern, rapid, asigură diferențierea 

învățării, are o gamă largă de aplicabilitate, dar lipsesc foarte mult emotiile, încurajările, socializarea, 

empatia,  tablă,  creta, râsetele și zgomotul copiilor… 

 

Iar cadrele didactice trebuie să se transforme în „profesori digitali”, să se muleze pe dorințele 

elevilor, pe nevoile societății. 
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• Constantin Cucoş, Olimpius Istrate, Ion –Ovidiu Pânişoară, Petre Bodnariuc, Simon Vela, 
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“Hai sa ne jucam” 

 

 

Prof. Inv. prescolar: FITA EMILIA 

G. P. N. CERBU – ALBOTA 

 

 
 

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 Cerbu, 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 watschapp,zoom. 

La baza acestor decizii au stat următoarele ipoteze: 

- dacă educatorul este în legătură directă cu preșcolarul când acesta își petrece timpul în 

activități educaționale dirijate, atunci calitatea informației consolidate sau dobândite crește. 

- daca se desfasoara cu prescolarul activitati efectuate intr-un anumit interval de timp, atunci 

acesta petrece mai puțin timp în fața micilor ecrane pe perioada COVID-19. 

Plecând de la aceste ipoteze și de la ideea implicațiilor negative pe care timpul petrecut utilizând 

tehnologia It de tipul telefonie mobile îl are asupra sănătății preșcolarilor, am repartizat timpul 

activităților în funcție de orarul  stabilit pe parcursul întregului an școlar.    

Aici mă refer la activitățile din cadrul domeniilor experiențiale: 

• 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 „ariciul’ cu ajutorul cartofului, au confectionat‚ crizantema’, cu ajutorul 

hartiei, au confectionat „saniuta’’, cu ajutorul cartonului, etc. 

În continuare voi prezenta fotografii din timpul activităților on-line. 
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Ultima luna de activități instructiv-educative susținute online mi-a relevat faptul că și resursele 

digitale sunt utile în desfășurarea demersului didactic, beneficii având fiecare participant: copil, 

părinte, educatoare. 

Preșcolarii au beneficiat de mai mult timp petrecut cu părintii, au acumulat noi informații în 

domeniu IT, învățând să utilizeze un instrument digital (telefonul) în scop educativ, au avut 

posibilitatea să învete lucruri noi despre natură, experimentând alături de părinți și îndrumați de cadrul 

didactic.  

Părinții au beneficiat de faptul că au putut observa nivelul educativ al propriului copil, au putut 

observa felul în care micuțul lor se raportează la actul instructiv-educativ, nivelul de implicare al 

acestuia în actul instructiv-educativ, au beneficiat de feed-back în timp real atat de la copil, cât și de 

la cadrul didactic, au învățat că tehnologia poate oferi o nouă forma de educație dirijată pentru 

preșcolar.   

Din perspectiva cadrului didactic, noua structură de desfășurare a activităților a oferit 

următoarele oportunități:  am învățat utilizarea unor noi platforme de învățare online (modul de lucru 

pe warshapp- pe care au lucrat cu preșcolarii, dar și pe Zoom, în cadrul consiliilor profesorale sau a 

cercului pedagogic), am învățat să creez jocuri didactice educative și filmulețe cu povești pentru 

preșcolari. 
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Rolul activităților educative realizate în online                                                                

pentru promovarea imaginii școlii 

 

 

Florea Daniela                                                                                                 

Grădinița cu Program Normal nr. 11 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 

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: 
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Învățarea online în lipsa școlii 

 

Prof. înv. pres. Gavril Maria                                                                                              

Grădinița nr. 1 Ivănești 

 

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 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.  

Cea mai mare provocare a școlii online va fi, pentru fiecare profesor și elev, să înțeleagă ce 

înseamnă învățarea autentică, cea mai presus de curriculum, de teste, de note. Cea mai presus de 

controlul școlii, de autoritate. Cea bazată pe caracteristicile și nevoile cele mai apropiate oamenilor: 

curiozitate, autonomie, satisfacția de a fi parte dintr-un grup, de a contribui, de a fi apreciat. Ce 

funcționează pentru fiecare elev? Dar pentru grup? Dar pentru grupuri mai mici? Dar pentru profesor? 

Ce rost au activitățile sau lecțiile propuse? Ce valoare au ele pentru individ, pentru grup? Cum ar fi 

ca lecțiile/temele de studiu să vină de la elevi, bazat pe interesele lor? Cum ar fi ca elevii care au 

interese comune să lucreze împreună sub ghidajul și feedback-ul profesorului? Cum ar fi ca profesorii 

să colaboreze între ei și să propună proiecte interdisciplinare? Ce s-ar schimba în atitudinea, procesul 

și rezultatele elevilor care au o motivație constantă în învățare? Dar în a celor care în mod normal nu 

sunt motivați să învețe? Ce ar însemna pentru profesori să simtă că le oferă elevilor metodele 

despre CUM să învețe, nu ce să învețe? 

Timp de câteva luni, școala online va fi ce facem fiecare din noi și împreună din ea. Poate fi o 

perioadă de adaptare, de sprijin emoțional în comunitate, de ghidaj spre autonomia în învățare, de 

explorare a unor noi teme și metode de învățare, de împuternicire a elevilor în rolul de co-autori ai 

propriei învățări și de promovare a profesorilor în rolul de facilitatori ai învățării și lideri ai 

comunității. Sau o perioadă de experimentare a unor modele noi sau a unei schimbări de paradigmă 

în contextul unei libertăți depline din partea Ministerului. Sau, în lipsa oricărui control,  în lipsa 

cadrului rigid al școlii, și sub egida aceleiași libertăți împovărătoare de data aceasta, poate fi o replica 

nereușită și frustrantă a școlii tradiționale care nu va face decât să puna presiune pe profesorii motivați 

și pe elevii cei mai capabili și disponibili pentru învățarea autentică, autonomă. 

Dacă vorbim despre școala online, cea construită în jurul oamenilor și nu în jurul clădirii, al 

controlului și al monitorizării excesive, atunci vorbim în primul rând despre profesori. Pentru că 

ei sunt motorul educației, liderii comunității de care acum avem atâta nevoie. Binele lor emoțional și 

profesional va fi binele elevilor și al părinților. Profesorii au nevoie pe lângă suport tehnic despre ce 

platforme să folosească (dacă pot să le folosească), de suport emoțional. De validarea faptului că e 
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normal să simtă anxietate, incertitudine, chiar și o responsabilitate nefirească și o culpabilizare că nu 

“livrează” la nivelul de dinaintea carantinei. De o invitație la acceptarea situației actuale care nu ține 

de controlul lor și de o invitație de reflecție asupra opțiunilor lor în acest moment. 

Perioada izolării, lipsa cadrului rigid al școlii și al obligativității predării și evaluării poate fi, în 

mod paradoxal, o oportunitate extraordinară de conectare profesor – elev, dar și profesor – părinte. 

Pentru că școala online este despre oameni și pentru că școala tradițională ne ocupă tot timpul și nu 

ne dă spațiul mental și emoțional de a ne uita la elevi că la oameni. Un simplu telefon și o discuție 

autentică, umană, sinceră între profesor și elev, pot crea acea legătură esențială pentru ceea ce ulterior 

vom putea numi un proces de învățare. 

O discuție despre emoțiile fiecăruia, despre încărcătură acestei perioade. Pentru că distanțarea 

socială ar trebui să fie distanțarea fizică, însă apropiere emoțională, conectare între oameni, 

solidaritate. Cum ar fi discuția telefonică dintre doi oameni: unul cu potențial de a învăța, de a 

cunoaște și unul cu potențial de a iniția și ghida cunoașterea? Cu siguranță diferită față de întâlnirea 

zilnică între elev-profesor în cadrul prestabilit al școlii cu obiective de predare-evaluare. 

Cum își petrec zilele elevii? Cum resimt ei perioada aceasta? Care este atmosfera din familie? 

Care sunt temerile sau deopotrivă speranțele lor? 

Câți profesori liberi de orice îngrădire a școlii offline se gândesc la școală online ca la această 

posibilitate infinită de a-și cunoaște elevii, de a fi mai aproape de ei, de interesele lor, de emoțiile lor 

și de a crea o legătură pe care ulterior să o fructifice în facilizarea învățării. O metodă simplă, la 

îndemână majorității profesorilor, inclusiv a celor din comunitățile care nu au acces la 

internet/tehnologie. 

Aceeași oportunitate poate fi folosită și pentru crearea sau reconstrucția relației profesor – 

părinte. Care sunt provocările părinților în aceasta perioada? Ce nevoi ale copiilor reușesc ei să 

îndeplinească? Cum se simt și în ce măsură pot fi un sprijin emoțional, financiar sau chiar educațional 

în aceasta perioada? Cum ar arăta discuția telefonică între 2 oameni copleșiți de incertitudinea 

momentului, însă preocupați să contribuie la educarea unui copil? 
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Importanța activităților educative realizate în online                                                      

pentru promovarea imaginii școlii 

 

 

Georgescu Denisa-Maria                                                                                              

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Focșani 

 

 

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.          

Educaţia este un factor major al dezvoltării personalităţii şi societăţii. Ea este un mijloc 

principal de integrare socioculturală, prin învăţarea solidară a faptelor, cunoştinţelor şi valorilor, 

modelelor.  

Educaţia trebuie să formeze următoarele caracteristici de personalitate cerute de societate de la 

omul contemporan:           

- competenţă în specialitate (cunoştinţe şi abilităţi temeinice);      

- orizont cultural larg (umanism);  

- independenţă în judecată şi decizie (moralitate, voinţă, conştiinţă);      

- responsabilitate în rolurile sociale (conştiinţă civică, solidaritate umană).     

Prin raportare la sisteme esenţiale de valori (universale, naţionale, ale epocii contemporane), 

educaţia are, în acelaşi timp, caracter naţional, universal şi intercultural.  

Specificul civilizaţiei actuale, în care schimbarea e tot mai accelerată şi mai amplă, este descris 

de conceptul „problematica lumii contemporane” (A. Pecosi), caracterizată prin:   

     

- universalitate – afectează tot mapamondul;        

- globalitate – se manifestă în toate sectoarele vieţii;       

- interdependenţă – necesită soluţii inter- şi pluri- disciplinare, bazate pe cooperare;    

- evoluţie greu previzibilă – cu situaţii neaşteptate, fără soluţii pregătite, necesită solidaritate; 

- urgenţă – evoluează rapid spre criză; sunt presante pentru umanitate;  
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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. 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.            

 Pentru a beneficia de o imagine căt mai bună in comunitate este necesar să antrenăm in 

realizarea acestor materiale de promovare căt mai multe grupuri de sprijin formate din părinţi, 

specialişti din comunitate. Aşadar există o gamă variată de modalităţi şi strategii pentru promovarea 

imaginii instituţiei in comunitate.        

STRATEGIA DE PROMOVARE          

A) promovare indirectă, prin intermediul articolelor de presă scrisă, unde școala si-a făcut 

cunoscute strategiile de derulare si dezvoltare a ofertei educaționale, prin intermediul Internetului, 

popularizarea exemplelor de bună practică pe www.didactic.ro.;       

B) promovarea directă, prin organizarea unui turneu publicitar, prin majoritatea unităților 

economice din comună. Această activitate implică vizitarea de către cadrele didactice a familiilor cu 

copii, popularizând astfel activitatea școlii.       

INSTRUMENTE DE PROMOVARE:         

- oferta de promovare;           

- site-ul unităţii şi actualizarea la zi a acestuia;        

- promovarea in mass media locală;          

- promovarea ofertei la targul de oferte;         

- prezentarea ofertei educaţionale şi a materialelor promoţionale in şedinţele cu părinţii.  

- amenajarea de expoziţii cu lucrările copiilor la unitate, CCD, ISJ, parteneri,    

- foto expoziţii cu activităţile desfăşurate la clasa şi nu numai. 

 

Bibliografie: 

Elena-Adriana Tomulețiu, Pedagogie I. Fundamentele pedagogiei teoria și metodologie 

curriculum-ului, 2009;           

Cerchez, N; Mateescu, E.; ,,Elemente de management scolar’’, Editura Spiru Haret, Iasi; 1994. 

“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; 

 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 4, APRILIE, 2021

115

http://www.didactic.ro/


 

 

Promovarea Imaginii scolii -                                                                                                 

Scoala on-line, editia 2021 

 

 

Georgiana Steclaru 
 

 

 

Motto: “Nu zidurile fac o școală, ci spiritul ce domnește într-însa” (Ferdinand I) 

 

 

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

prin spațiile de învățare disponibile. O școală/grădiniță responsabilă este garantul dezvoltării 

permanente a comunității. 

Pentru a reuși, o instituție educațională are nevoie să se adapteze corespunzător mediului 

complex și în continuă schimbare. Având în vedere contextul național creat de pandemie care a dus 

la mutarea cursurilor școlare în online, Gradinița Agricola a răspuns prompt cerințelor și s-a adaptat 

noii situații. 

Am observat necesitatea păstrării și cultivării relației cu părinții preșcolarilor, căci datorită 

acestei relații, activitatea de predare – învățare a putut continua. „Grădinița de acasă” ne-a făcut și pe 

noi cadrele didactice să găsim metode și procedee noi, atractive pentru preșcolari, fără să pierdem din 

calitatea actului educațional.  

Astfel, au apărut filmulețele făcute pentru explicarea activităților, lucrate în colaborare între 

educatoare, întâlnirile pe Zoom (pentru a păstra legătura cu preșcolarii). De asemenea, apariția 

instrumentelor de lucru interactive, a aplicațiilor online a venit în ajutorul cadrelor didactice și a 

părinților. 

Prin învățarea și cunoașterea conținuturilor învățării, a obiectivelor și metodelor didactice s-a 

reușit adaptarea la grădinița online, creând siguranța profesională de care avem nevoie pentru a 

transmite copiilor bucuria învățării, a jocului și a interacțiunii, fie ea doar la nivel virtual. 

La nivelul instituției noastre s-au creat planificări online cu link-uri active pentru a putea 

împărtăși, între noi, colegele, idei, experiență și pentru a inspira colegele noi în a crea activități cât 

mai interesante.  
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Pot spune, din proprie experiență, fiind primul an în învățământ, că a preda preșcolarilor online 

a fost o provocare mai mare pentru mine decât a le preda față în față. A reuși să transmiți emoții, a 

provoca preșcolarii să învețe cu ajutorul părinților, a le trezi curiozitatea pentru a descoperi lucruri 

noi doar printr-un dispozitiv media mi s-a părut inițial dificil.  

Dar creând activități atractive pentru aceștia, utilizând noile metode interactive apărute, 

folosind și dezvoltând relația școală – familie pot spune că acest obiectiv poate fi atins. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

 

Prof. înv. preșcolar Gheorghe Mihaela Mădălina 

 

 

În zilele noaste, unitatea de învățământ este pregatită să facă față unor cerinte tot mai complexe 

din partea societății contemporane și își revendică locul său în viața copiilor pe care îi educă, dar și, 

în centrul comunității pe care o influențează constant. Cerințele beneficiarilor fac din unitatea de 

învătămănt un cadru viu, un mediu în continua schimbare. Internetul, privit cu reticență inițial, a 

devenit acum un mediu de promovare infinit, prin care o școala își poate construi o imagine. 

Deschiderea spre nou se realizeaza datorită cadrelor didactice pregătite care intervin in favoarea 

acestei dezvoltări continue a școlii. Analizand ceea ce se cere de la unitatea de învățământ, putem 

stabilii și cum anume o putem promova. Beneficiarii atat directi, cat si indirecti(elevii, părintii) sunt 

cei ce intră în contact cu mediul școlar, comunitatea fiind astfel influențată de școala. 

Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în procesele de 

descentralizare şi asigurare a calităţii, personalizarea ofertei educaţionale la nivel instituţional prin 

diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile şi interesele partenerilor şi beneficiarilor 

procesului educational și educaţiei Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în 

comunitate se realizează, în primul rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții 

fiind interesați în principiu de acest aspect. Crearea acestei imagini se realizeaza prin fiecare cadru 

didactic din instituție, schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educație 

individualizată, adaptă  la particularitătile elevului, folorirea mijloacelor tehnologice în strategii de 

predare atractive vor înbunătății crea o imagine pozitiva asupra școlii. Armonizarea ofertei de servicii 

educaţionale şi formare permanentă cu nevoile specifice identificate în unitatea şcolară şi comunitatea 

locală.  

Colaborarea eficientă cu toţi reprezentanţii minorităţilor etnice  prin promovarea unor proiecte 

focalizate pe reducerea abandonului şcolar prin Comisia de Combatere a Discriminarii în Mediul 

Școlar. Integrarea elevilor în școala prin promovarea interculturalitații și susţinerea elevilor cu 

dezavantaj social şi conduite de risc, dar și susţinerea elevilor în abilităţi. 

Promovarea imaginii instituției se realizeaza prin elaborarea unor proiecte la nivel local care să 

vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplarelor de bună practică în managementul 

institutional.  

Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. Copilul traiește într-o 

lume dominată de mass media, influențele nefaste ale televizorului și calculatorului acționând asupra 

sănătății psihice și morale. Acestea contribuie la transformarea elevilor în persoane incapabile de a 

se controla comportamental și emotional. Activitățile de acest gen,  cu o deosebită influentă 

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

cu alte instituții  

Activitățile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica și creativă de a ocupa timpul 

liber al elevilor, instituția de învătământ ce promovează astfel de activități beneficiind de imaginea 

pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau național. Activitatea extracurriculară e o 

componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, 
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adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în 

relaţiile cu elevii, asigurând astfel  o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 

Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea tuturor 

reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face școala accesibila. Cu ajutorul unui site, a 

unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent părinții cu tot ce se întâmplă în școala, 

dar putem promova activităție și implicit școala în cadrul căreia acestea se desfășoară. 

Prin combaretea violenței din unitatea școlară, reducerea incidentelor din cadrul acesteia, 

oferind un mediu sigur, promovarea toleranței și a unui spirit moral-civic pozitiv în care elevii se 

integrează cu ușurință crează o imagine pozitivă a școlii. 

În concluzie,  imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce au aceștia 

nevoie:educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea învățării, combaterea 

discriminarii, reducerea violentei, promovarea unui comportament moral pozitiv, și participarea la 

activitați extrașcolare. Școala noastră, în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. 

Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare contribuind 

individual asupra imaginii, de ansamblu, a instituției școlare. Responsabilitatea aceasta este în mâinile 

noastre, deoarece aceasta imagine pozitivă se crează greu și se poate pierde rapid.  
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De ce e importantă promovarea imaginii școlii 

 
 

 

Prof. înv. prim. Ghira Sanda Juliana 

Școala Gimnazială „Avram Iancu” Târnăveni 
 

 

 

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

între cei trei parteneri educaţionali: școală- elevii-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 primordial al oricărei comunităţi prin resursele umane pe care le are, dar 

şi prin spaţiile de învăţare disponibile. O şcoală responsabilă este garantul dezvoltării permanente a 

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

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

dezvoltarea comunităţii şi altfel decât prin realizarea educaţiei formale.  

De exemplu, în țările UE dezvoltate 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.  

Pentru îmbunătăţirea performanţei trebuie să cunoaştem nivelul curent al acesteia. 

Managementul şi măsurarea performanţei se realizează prin intermediul unei varietăţi de instrumente. 

Benchmarking–ul este cel mai puternic instrument, este un mijloc de a stabili ţintele sau 

obiectivele. Este o metodă de a determina cum, prin ce mijloace, putem ajunge ca şi cei mai buni 

după sistemul nostru de măsurare. Mai toate organizaţiile doresc să devină cele mai bune în ceea ce 

fac pentru a rămâne competitive, pentru a fi în top. 

În urma analizei benchmarging se poate constata unde trebuie acţionat pentru a putea ajunge la 

standardele atinse de „liderul de pe piaţă”. 

Planul de promovare a imaginii școlii trebuie să cuprindă criteriile după care se face evaluarea 

obiectivelor realizate, măsurile care trebuie luate. Printre obiectivele acestui plan s-ar putea afla: 

-  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 
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- 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 educaţie 

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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STRATEGIA DE PROMOVARE A IMAGINII ȘCOLII 

 

 

Prof. GLODEAN IULIA 

Școala Gimnazială Valea Vișeului 

Grădinița cu P. N. Bistra, Maramureș 
 

 

 

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. 

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. 

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. 

Există două tipuri de strategii de promovarea școlii: 

➢ 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.;  

➢ 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.  

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. 

Pentru realizarea unei promovări de imagine eficiente, se vor urmări: 

 a) reliefarea rolului instituţiei educative, care va scoate în evidenţă: 

* tradiţiile şi realizările instituţiei; 

* aprecierea făcută de sistem şi comunitate; 

* interacţiunile educaţionale cu alte instituţii; 

b) reliefarea activităţii instituţiei educative: 

* evidenţierea activităţilor specifice instituţiei; 

* activităţile extraşcolare; 

* programe şi proiecte ale instituţiei; 

c) reliefarea rolului angajaţilor : 

* drepturile şi obligaţiile angajaţilor; 

* profesionalismul; 

* participarea angajaţilor la manifestări educaţionale şi ştiinţifice locale, naţionale şi 

internaţionale; 

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. 

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 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. 

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. 
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Era digitală și activitățile instructiv-educative 

 

Prof. înv. Gongănău  Iuliana,                                                                                              

Școala Gim. Nr. 1, Budeasa 

 

 

Era digitală oferă noi tehnologii pe care utilizatorii le folosesc din ce în ce mai mult în 

activitățile lor, dezvoltându-și abilități tehnice și lingvistice.  

Școala online a reprezentat o provocare pentru toți: elevi, părinți și profesori. Ținând cont de 

avantajele utilizării dispozitivelor mobile, am învățat să le folosesc în activitățile mele instructiv-

educative din școala online,  orientându-mă, cu precădere, către  aplicații și platformele online, care 

mă ajută să fac lecția mult mai atractivă. Am creat și am luat materiale didactice / jocuri din aplicații 

precum Kahoot, Apps, Wordwall, Jigsawplanet. Elevii pot asimila informaţiile în ritmul propriu, 

urmărind filmulețe animate în legătură cu tema studiată.   

Conceptul de gândire și conceptul intelectual se află în raport de interdependență, deoarece, în 

funcție de nivelul intelectual, elevii emit judecăți de valoare legate de realitatea înconjurătoare sau de 

un filmuleț sau imagine pe care o observă. ,,Un accent deosebit se pune în actualul curriculum pe 

legătura strânsă care trebuie să existe între studiul limbii și realitatea comunicării cotidiene. Școala 

trebuie să ofere elevului posibilitatea de a-și cultiva limbajul, de a fi pregătit să comunice cu semenii 

săi și să se exprime coerent și corect în societatea în care trăiește“ ( Bloju, Loredana, 2013:5 ). 

Astfel, instruirea online oferă o oportunitate excelentă de a studia în orice moment al zilei și 

accesează diferite cursuri în funcție de disciplina aleasă. Școala online a reprezentat pentru elevii 

clasei a III-a, pe perioade scurte, o ,,altfel de școală”, însă,  prin metode interactive îmbinate cu cele 

tradiționale, am asigurat calitatea demersului instructiv-educativ implicându-i învățare, în proiecte 

educaționale și activități extracurriculare pentru a le cultiva, în continuare, valori etice și estetice 

precum: bunătate, respect, toleranță, corectitudine, responsabilitate etc. 

Am realizat proiecte educaționale, în mediul online, în care am marcat evenimente istorice și 

culturale importante (1 Decembrie, Unirea Principatelor Române, Eminescu- poetul nepereche sau 

Ghetuțele pline ale Moșului). În  cadrul proiectelor au fost vizate toate disciplinele și elevii au vizionat 

scurte filmulețe/PPT-uri, au audiat cântece și povești, au recitat poezii, au realizat creații literare, iar 

pentru relaxare și destindere ei au rezolvat diferite jocuri didactice /de rol ( de pe aplicațiile 

menționate) și au realizat planșe/desene tematice.  Mărturisesc că am elevi silitori și talentați cu care 

am participat la diverse concursuri naționale și internaționale, de creație literară, iar au obținut 

rezultate foarte bune (Micul isteț-din cadrul proiectului ReCreația; Sărbătoarea Mărului, Brașov- 

participare internațională). 

La Școala Gimnazială Nr 1, Budeasa educăm elevii pentru a deveni buni cetățeni de ,,tip european”,  

pentru a avea un comportament ecologic și de aceea s-a  început  proiectul  Școala Ecoterrienilor, în care sunt 

implicați și părinții. Prin implementarea programului „Citește-mi 100 de povești!” s-a urmărit încurajarea lecturii în 

familie și în grădiniță prin metode activ-participative (învățare inter-activa, stimularea gândirii critice și stimularea 

muncii in echipa). La școală elevii au şansa de a se dezvolta armonios, fizic şi intelectual, identificând atuul şi 

aptitudinile fiecăruia pentru a le putea valorifica atât la școală, cât și în cadrul Centrului Cultural Budeasa, care le 

oferă copiilor cursuri de dezvoltare a abilităților practice, de dansuri, de chitară etc.  

,,Rădăcinile educației sunt amare, dar fructele sunt dulci” (Aristotel) și școala satisface nevoia 

elevului de a se simţi competent, integrat în colectiv şi  independent. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII/ Școala online                                              

Importanța activităților educative realizate în online                                                         

pentru promovarea imaginii școlii 

 

 

prof. Gurău Anca,                                                                                                            

Liceul Tehnologic Panait Istrati 

 

 

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

pentru școlile din România este imperativă concentrarea eforturilor de promovare a imaginii școlii 

printr-un proces de deschidere amplă către comunitate în general și de stabilire a unor relații directe 

cu viitorii potențiali beneficiari/părinți, în special. 

În contextul pandemiei generate de Covid-19, pe lânga găsirea de soluții pentru promovarea 

activității unei școli care se confruntă cu scăderea continuă a numărului de copii înscriși în ciuda 

valorii profesionale a personalului didactic angajat și a condițiilor asigurate, inițierea și desfășurarea 

unor acțiuni, concursuri, proiecte la nivel local, județean,  național și  revigorarea parteneriatelor, 

planificarea atentă a campaniilor de informare şi comunicare cu beneficiarii printr-o gamă largă de 

mijloace traditionale si digitale, anunțuri la radio local, interviuri, reportaje realizate cu părinți, 

broşuri, pliante, scolile au fost nevoite să își mute cursurile si activitățile în online. 

Tocmai aceste activități educative și modalitatea lor de realizare au devenit mijloace de 

promovare a imaginii școlii.  

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. 

Nu trebuie remarcat doar confortul si flexibilitatea scolii online, ci și faptul că activitățile 

educative din mediul online respectă 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, 

conform orarului scolar. 

Integrarea mediului online 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: folosirea de echipamente, computere, telefoane, televiziunea, dispozitivele 

digitale sau analogice de înregistrare, camerele de filmat etc.; integrarea unor resurse specific 

tehnologiei informaţiei şi comunicării în strategiile tradiţionale de învăţare – spre exemplu, utilizarea 

prezentărilor PowerPoint, a formularelor Google; adaptarea metodologiei de predare-evaluare în 

funcţie de noile tehnologii şi resurse multimedia; misiunea cadrului didactic, dintr-o nouă perspectivă, 

anume aceea de facilitator al învăţării, prin intermediul folosirii softurilor, aplicatiilor si platformelor 

educationale. 

În mediul online sau in sala de clasă, “școala nu poate avea decât două scopuri. Primul e să dăm 

copilului cunoştinţele generale de care, bineînţeles, va avea nevoie să se servească: aceasta este 
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instrucţia. Cealaltă e să pregătim copilul de azi pentru omul de mâine, şi aceasta este educaţia.” 

Gaston Berger 

 

Bibliografie: 

• ANGHEL, T. (2009). Instrumente şi resurse web pentru profesori. Bucureşti: Editura All. 

BALANSKAT, A., BLAMIRE, R., KEFALA, S. (2006). 

• https://www.qualform.snsh.ro/campanie-online/strategii-de-crestere-a-atractivitatii-invatarii-

in-mediul-online-2 
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JOCURI PENTRU DEZVOLTAREA FLUIDITĂŢII PREȘCOLARILOR 

 

 

Profesor învățământ preșcolar: HOȚOIU DANA-RAMONA                                      

Grădinița cu program prelungit nr. 48 - Brăila 

 

 

➢ Jocul: ,,Completează cuvântul!’’ 

Scopul: îmbogăţirea vocabularului, dezvoltarea capacităţii de selectare, a mobilităţii gândirii şi 

a expresivităţii limbajului.  

Sarcina didactică: formarea unor cuvinte cu sens, schimbarea unei litere sau a unei silabe. 

Materiale didactice: jetoane care reprezintă noţiunile folosite în joc. 

Desfăşurarea jocului: Educatoarea le spune un cuvânt, format din 1-2 silabe şi le cere acestora 

să schimbe prima literă, pentru a forma noi cuvinte.Apoi le oferă alt cuvânt şi le cere să modifice 

ultima literă. 

-toc, loc, joc, foc, poc; 

-lac, lan, lat. 

Variantă: Copiilor li se cere să formeze alte cuvinte, prin schimbarea primei sau a ultimei silabe. 

- pană, rană, cană; 

-cană, casă, cară, cade. 

Variantă: Copiii să alcătuiască cuvinte formate din 2-3 silabe prin menţinerea primei silabe: 

-coleg, cocoş, covor; 

-vioară, viteză, violet. 

Efecte: Preşcolarii şi-au stimulat flexibilitatea gândirii, şi-au îmbogăţit vocabularul.  

➢ Jocul: ,,Completează propoziţia!’’ 

Scopul: îmbogăţirea vocabularului, construirea de propoziţii logice, dezvoltarea capacităţii de 

selectare, a mobilităţii gândirii şi a expresivităţii limbajului.  

Sarcina didactică: completarea enunţurilor cu acele cuvinte care le consideră potrivite ca sens. 

Materiale didactice: jetoane, flip-chart, coli hârtie. 

Desfăşurarea jocului: Educatoarea le oferă un model de completare a propoziţiei (Vara este ... 

. Cum este copii vara?), iar copiii vin cu multe variante de răspuns: cald, bine, odihnitor, frumos). 

Răspunsurile se notează şi se consideră răspunsuri corecte, atunci când completarea făcută are sens 

şi când sunt respectate acordurile gramaticale.  

După completarea primei propoziţii, se trece la următoarea. 

1. Primăvara este... 
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2. Copiii se joacă... 

3. Păsărelele se întorc din... 

4. Ziua este... 

Variantă: Educatoarea le cere copiilor să completeze propoziţia cu două cuvinte, astfel încât să 

aibă înţeles. 

Exemplu: Mama este ...... ( bună şi frumoasă). 

1. Razele soarelui sunt ... 

2. Se aude... 

3. Copiii pleacă veseli la... 

4. Mama pregăteşte... 

Efecte: Preşcolarii au găsit multe cuvinte, cu sens, pentru acelaşi enunţ şi au exersat vorbirea 

coerentă şi corectă, din punct de vedere gramatical. 

➢ Jocul: ,,Cuvinte opuse’’  

Scopul: verificarea capacităţii de a utiliza raportul de contrast între noţiuni. 

Sarcina didactică:  indicarea noţiunii opusă ca sens. 

Materiale didactice: jetoane cu imagini ce reprezintă acele cuvinte. 

Desfăşurarea jocului: Educatoarea le spune un cuvânt, iar ei trebuie să ghicească opusul acelui 

cuvânt. Pentru o mai bună înţelegere, educatoarea le poate expune jetoanele respective. 

-bun-rău, vesel-trist, înainte-înapoi, gros-subţire, lumină-întuneric, mult-puţin, sus-jos, mare-

mic, puţin-mult, curat-murdar, 

Variantă: Clasa se împarte în perechi, având ca sarcini de lucru, denumirea unui animal prin 2 

cuvinte opuse. 

-urs negru şi mare ( alb şi mic). 

Efecte: Copiii au ajuns să stăpânească aceste noţiuni, îmbogăţindu-şi astfel vocabularul. 

➢ Jocul: ,,Am ghicit cuvântul’’ 

Scopul: verificarea capacităţii de a utiliza raportul de contrast între noţiuni. 

Sarcina didactică: identificarea noţiunii opusă lipsă din propoziţie, prin analogie. 

Materiale didactice: imagini ce reprezintă acele noţiuni. 

Desfăşurarea jocului: Educatoarea le expune două imagini  una cu o minge, cealaltă cu un 

clopoţel. Le spune cum este prima, adică moale pentru că mingea este făcută din cauciuc sau burete, 

iar acestea sunt moi. A doua noţiune trebuie să fie numită de către copii, şi anume, fier pentru că, acel 

clopoţel este din fier. Se continuă jocul, până la epuizarea imaginilor. Se notează toate contrariile 

exprimate corect de copil. Nu se admit sinonimele, nici forme negative, ca de exemplu, greu, negreu 

(antonimul lui greu). 

a. Fratele este un băiat, sora este... 

b. Lămâia este acră, mierea este... 

c. O pasăre zboară, un peşte... 
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d. Câinele muşcă, pisica... 

e. Vara plouă, iarna... 

Variantă: Se reiau imaginile, de data aceasta cerându-se copiilor să identifice prima noţiune ( 

exemplu: moale) 

a. Sora este o fată, iar fratele este ... 

b. Mierea este dulce, iar lămâia este... 

c. Un peşte înoată, iar o pasăre... 

d. Pisica zgârie, iar câinele... 

e. Iarna ninge, vara... 

Efecte: Dezvoltarea vocabularului activ şi utilizarea corectă a noţiunilor în cadrul unor enunţuri. 
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Școală si familie – sensul solidarității 

 

Diriginte clasa a VIII-a, Profesor Humă Gabriela                                                           

Școala Gimnazială Nr. 1 Sărata, județul Bacău 

 

Stimați părinți, așa cum  realitatea cotidiană o demonstrează, trăim vremuri tulburi, despre care 

niciunul dintre noi nu a bănuit că ne vor fi contemporane și, mai mult decât atât, copiilor. Suntem 

parte a unei experiențe de viață socio-economice și spirituale fără precedent în ultima jumătate de 

secol, ceea ce ne face martori la provocări  inedite, la care încercăm să ne adaptăm, cu efort și multă 

implicare. Este un timp al încercărilor, al îndoielilor, al incertitudinilor, dar și al unei puternice 

întoarceri spre sine, spre interior, pentru cunoaștere, pentru atingerea echilibrului. Căci, ce ar fi viața 

și trecerea noastră prin ea, dacă nu am fi înzestrați cu cele mai de preț valori: iubirea dublată de 

rațiune? Acești piloni ai existenței umane sunt fundamentul clădirii și dezvoltării personalității 

umane, care se transformă de la o epocă la alta mai complex. Noi, părinții și profesorii acestor copii, 

am fost parte a altor vremuri, dar trebuie să înțelegem că prezentul ne afectează variat și cu multiple 

consecințe. 

Înțelepciunea părintească, în aceste zile, se măsoară în timpul de calitate pe care îl petrecem 

alături de copii, pentru a-i sprijini să pășească temerar și cu o imagine pozitivă asupra viitorului lor 

și al societății. Înțelepciunea didactică și pedagogică este relevantă din perspectiva depășirii propriilor 

limite, a stereotipurilor și crearea unei reacții ”chimice” empatice dincolo de ecranul unui computer. 

Nesiguranța începe și trebuie să fie înlocuită de colaborare, de disciplină, de empatie subtilă și 

profundă, de dorință și dedicație pentru ceea ce facem. Nu e ușor, azi, să fii nici profesor, nici părinte 

și, desigur, nici elev.  

Provocările par nedrepte și scindează lumea în 2 mari categorii- scepticii (care refuză realitatea 

și se retrag într-o capcană a timpului, ignorând oarecum evoluția situației) și realiștii (care încearcă 

să facă față prezentului, într-un efort continuu de adaptare). În orice categorie ne-am situa, din punct 

de vedere personal, suntem, totuși, datori față de copiii noștri, bulversați și nedumeriți de ceea ce li 

se întâmplă, să le oferim accesul la cunoaștere, la educație, prin înțelegere și empatie, dar și prin 

disciplină și responsabilitate. A ne baza pe faptul că aceste vremuri sunt pierdute și că trec, a ne plânge 

și incrimina sistemul, din scaunul de spectator surd, e păgubos, contraproductiv pentru noi toți. Avem 

o responsabilitate și trebuie să avem o atitudine pozitivă, de încredere în ceea ce oferă acum siguranță 

și direcție copiilor noștri - Educația, Școala. Auzim destul de  des-”Asta nu e școală!”, ” Copiii aceștia 

sunt sacrificați” etc. Sunt replici pe care copiii nu ar trebui sa le audă, pentru că erodează încrederea 

într-un sistem imperfect, dar, mai ales acum, unicat în evoluția societății. Dacă noi nu îi  încurajăm 

să participe la această școală, în forma ei ”de compromis” online, atunci cine? Timpurile acestea ne 

determină să ne aplecăm mai mult asupra nevoilor copiilor, să ne adaptăm intelectual și sufletește la 

aceste scenarii artificiale, în care, mai mult ca oricând, copiii au nevoie de noi. Noi, părinții, noi 

profesorii.  

Ca școală, considerăm că am reușit să implementăm cea mai ofertantă platformă educațională-

Google. Pe această platformă au loc întâlnirile cu elevii, se aplică teste, se utilizează aplicații 

colaborative profesori-elevi, se postează materiale, suporturi de curs, instrumente de lucru, teme etc.. 

Atât noi, profesorii, cât și elevii, experimentăm zilnic platforma educațională, pentru a folosi  în cel 

mai optim format în învățarea online. Este loc și de mai bine. Cert este că toți profesorii doresc să 

lucreze eficient cu elevii, să caute soluții la problemele identificate și care apar inevitabil.  
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Nu suntem perfecți, sistemul nu este unul perfect, însă, dacă avem o conexiune de internet 

optimă (elevi, dar și profesori),  comunicarea este una stabila și eficace. Multe cadre didactice au 

făcut investiții din fonduri personale pentru a-și achiziționa instrumente digitale, device-uri, dar și 

plata unui abonament mai bun de internet. Sunt aspecte pe care este bine să le cunoaștem, să le 

apreciem, așa cum știm și de eforturile multor părinți de a asigura conexiune și instrumente digitale 

pentru copii. Sunt familii cu 3-4-5 copii, cu situații dificile, pentru care noi am căutat soluții. 

Solidaritatea depășește barierele de generații și se exprimă în multe forme remarcabile.  

Noi, profesorii, vă asigurăm de tot sprijinul, suportul moral, științific și psihologic pentru copiii 

dvs și dorim să continuăm procesul de EDUCAȚIE, indiferent de specificul acestuia- sincron, 

asincron, mixt (scenarii rosu, galben sau verde). Mai presus de orice, ne dorim SANATATE, 

încredere și optimism, atitudine pozitivă, de dragul și pentru binele copiilor noștri. Nu ezitați să ne 

aduceți la cunoștință propuneri, recomandări, deoarece, într-un parteneriat corect, schimbarea și 

starea de bine provine dintr-o comunicare onestă și sinceră! 
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Importanța activităților educative realizate în online                                                   

pentru promovarea imaginii școlii 

 

 

Profesor inv. prescolar: Iacob Alexandra                                                                      

Scoala Gimnaziala „Elena Cuza”                                                                          

Gradinita P. P. „Veronica Filip”                                                                                        

Piatra Neamt, Judetul Neamt 

 

 

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

între cei trei parteneri educaţionali: grădiniță-preșcolari-părinţi. In conditiile actuale desfasurarea 

activitatilor instructive-educative mutandu-se din sala de clasa si desfasurandu-se in mediul online. 

Educația este obligatorie, dar din fericire nici o instituție nu poate forța alegerea părintelui. 

“Clientul- preșcolarul” 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 foarte 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 care este 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 proiecteleeducaţionale , 

baza materială, resursele umane, rezultatele şcolare; 

- consilierea părinţilor privind orientarea şcolară; 

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

internet). 

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

curent, a fost următoarea: 
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-transmiterea în spaţiul virtual a informaţiilor şi fotografiilor privind baza materială şi 

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

educaționale derulate; 

 

Plan de promovare a imaginii grădiniței în comunitate 

 

Ţintă şi obiective specifice: 

Obiectivul general: crearea unei imagini favorabile a grădiniţei în mediul online. 

Obiective specifice: 

- popularizarea rezultatelor gradiniţei; 

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

 

 

Bibliografie: 

Împreună pentru copii: grădiniţa şi comunitatea”- Proiectul pentru Reforma Educaţiei Timpurii 

(P.R.E.T.) 
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Importanţa activităţilor educative realizate în online                                                     

pentru promovarea imaginii şcolii 

 

Prof. IANCU DANIELA                                                                                                  

Liceul Teoretic” Al. I. Cuza” - Corabia 

 

 

Odată cu trecerea societăţii româneşti de la sistemul centralizat, dominat de conducerea politică 

totalitaristă, la un sistem descentralizat, bazat pe autonomie decizională, s-a născut în ţara noastră şi 

nevoia de promovare a imaginii fiecărei şcoli. 

Acest fapt se dovedeşte a fi străduinţa de a crea o carte de vizită cât mai distinsă a instituţiei 

educative. Fiecare şcoală are în planificarea managerială ca obiectiv major promovarea imaginii 

şcolii. Dacă în trecut se alcătuiau echipe care promovau pe diverse canale realizările şcolii sau se 

pornea pe teren cu pliantul în mână, cu mapa de rezultate şi reuşite şcolare şi manageriale, în prezent, 

o nouă realitate se aşterne peste vechile nevoi: promovarea imaginii şcolii prin activităţi educative 

online. 

Din fericire, lumea s-a conformat rapid,  mijloacele adaptative au conectat şcoala la noile 

realităţi. A existat mai întăi o perioadă de confuzie, după care a început să apară oportunitatea mutării 

vieţii şi preocupărilor cotidiene în online. Au apărut mulţi voluntari şi doritori de bine. 

În calitate de profesor, am ţinut ca legătura cu elevii să nu se rupă, conexiunea sufletească să 

nu aibă de suferit. De aceea, am căutat şi online resursele pentru înfăptuirea acestui deziderat. Am 

descoperit cu bucurie edituri, asociaţii sau organizaţii care desfăşoară activităţii pentru copiii şi elevii 

de toate vârstele, dar şi pentru profesori. 

Imaginea şcolii este promovată prin implicarea cu suflet a profesorilor, care conectează minţile 

inteligente şi sufletele sensibile ale copiilor de azi la activităţi care vin în sprijinul acestora. Astfel, 

jurnalişti, psihologi, scriitori, profesori, IT-işti sunt descoperiţi prin intermediul webinariilor, 

streamurilor sau cursurilor virtuale. Aceste punţi de legătură şi comunicare asigură circulaţia unor 

informaţii utile, dar asigură şi vizibilitatea şcolii care implică educabilii în astfel de activităţi. 

În acest an al încercărilor şi provocărilor neaşteptate, am descoperit în online oameni şi 

evenimente deosebit de interesante şi educative, cu un impact semnificativ din punct de vedere 

emoţional şi cognitiv.  

Conexiunea care s-a creat în această perioadă a “izolării” între şcoli, elevi, profesori din diferite 

localităţi, zone sau chiar ţări, a contribuit semnificativ la promovarea imaginii şcolii mele şi a actului 

educativ de calitate. 

Este un adevăr indiscutabil că educaţia se realizează şi în contexte nonformale şi de aceea, 

activităţile extracurriculare creează noi perspective de abordare şi înţelegere a lumii înconjurătoare 

de către toţi cei implicaţi în actul educativ. Chiar şi conceperea acestui scurt eseu, care are semnătura 

subsemnatei, profesor la Liceul Teoretic “Al. I. Cuza” din Corabia, reprezintă o picătura în marea 

activităţilor de promovare a imaginii propriei instituţii de învăţământ. 

Consider că promovarea imaginii şcolii este sinonimă cu efortul şi contribuţia la progresia 

calitativă a educaţiei. 
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PROIECT EDUCAȚIONAL 

EMINESCU PRIN OCHI DE COPIL 

 

prof. Ileana Paula Bondar 

 

DATE GENERALE DESPRE PROIECT 

1. Organizator: Liceul Tehnologic ”Nicolai Nanu” Broșteni 

2. Coordonator proiect: prof. Ileana Paula Bondar 

3. Echipa de proiect:  *bibliotecar, Beatrice Diaconu *referent cultural, Florica Chiriluș                                

4. Parteneri: Biblioteca Orașului Broșteni 

                   Casa de Cultură a Orașului Broșteni 

         Asociația Culturală ”Muntenii Broștenilor 

5. Grup țintă: elevii  Liceului  Tehnologic  ”Nicolai  Nanu”  Broșteni, membrii Asociației 

Culturale ”Muntenii Broștenilor”. 

6. Scop: Cultivarea  ideii  de  identitate  națională 

  7. Obiective: 

-Conștientizarea importanței instituțiilor de învățământ; 

-Modelarea pozitivă a personalității elevilor. 

-Dezvoltarea capacității de comunicare, relaționare, realizarea  schimbului  de  informații   

-Realizarea unei galerii cu imagini / desene reprezentative: 

-Prezentarea portofoliior personale/ de grup: 

-Evaluarea/ diseminarea rezultatelor proiectului în unitatea școlară/comunitate. 

8. Perioada de desfășurare a proiectului: 12-16 ianuarie 2021 

   1. Prezentarea portofoliilor, realizarea expozițiilor de fotografii / desene cu tema 

EMINESCU PRIN OCHI DE COPIL – expoziție online – 14 ianuarie 2021  

    2. Prezentatarea momentelor artistice – online – 14 ianuarie 2021 

 Elevii se înregistrează interpretând versurile eminesciene.  

    3. Masă rotundă – Istoria neamului în literatura eminesciană  

           – 15 ianuarie 2021; 

4. Concurs  de  desene - benzi  desenate  inspirate din opera eminesciană  

                                                            – 15 ianuarie 2021; 

      5. Odă lui Eminescu – 15 ianuarie 2021. 

Datele de contact ale coordonatorului proiectului: prof. coordonator, Paula Bondar 
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PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR: 

 

1. Prezentarea portofoliilor, realizarea expozițiilor de fotografii / desene cu tema 

EMINESCU PRIN OCHI DE COPIL – expoziție online – 14 ianuarie 2021 – Desenele, 

portofoliile, sunt realizate de către elevi în perioada 11- 14 ianuarie 2021. Sursa de inspirație – 

opera eminesciană. 

2. Prezentatarea momentelor artistice – online – 14 ianuarie 2021 

Elevii se înregistrează interpretând versurile eminesciene.  

Înregistrările sunt transmise către profesorul coordonator al proiectului care le 

organizează în funcție de vârsta elevilor și le mediatizează pe pagina școlii și a evenimentului. 

3. Masă rotundă – Istoria neamului în literatura eminesciană – 15 ianuarie 2021; 

Prezentarea materialelor realizate de către elevii clasei a VIII-a. 

4. Concurs  de  desene - benzi  desenate  inspirate    din  opera  eminesciană  

– 15 ianuarie 2021 

 5. Odă lui Eminescu – 15 ianuarie 2021. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

 

Prof. Înv. Preșc. ILIESCU ELENA 

Liceul ”V. Conta” – Grădinița P. P. N. nr. 1 Târgu Neamț 
 

 

În zilele noastre, unitatea de învățământ este pregatită să facă față unor cerințe tot mai complexe 

din partea societății contemporane și își revendică locul său în viața copiilor pe care îi educă, dar și, 

în central comunității pe care o influențează constant. Cerințele beneficiarilor educației fac din 

unitatea de învătămănt un cadru viu, un mediu în continuă schimbare. Internetul, privit cu reticență 

inițial, a devenit acum un mediu de promovare infinit, prin care o școală își poate construi o imagine. 

Deschiderea spre nou se realizează datorită cadrelor didactice pregătite care intervin in favoarea 

acestei dezvoltări continue a școlii. Analizând ceea ce se cere de la unitatea de învățământ, putem 

stabili și cum anume o putem promova. Beneficiarii, atâtdirecti, 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 a beneficiarilor 

procesului educational și a educaţiei .  

Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale 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 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 

îmbunătăți și vor crea o imagine pozitivă asupra școlii. Armonizarea ofertei de servicii educaţionale 

şi formare permanentă cu nevoile specific 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 școală prin promovarea interculturalitații și susţinerea elevilor cu 

dezavantaj social şi conduite de risc, dar și susţinerea elevilor în abilităţi. 

Promovarea imaginii instituției se realizează prin elaborarea unor proiecte la nivel local care să 

vizeze multiplicarea experienţei positive şi a exemplelor de bună practică în managementul 

institutional. 

Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. Copilul traiește într-o 

lume dominată de mass media, influențele nefaste ale televizorului și calculatorului acționând asupra 

sănătății psihice și morale. Acestea contribuie la transformarea 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 
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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, fiecarecontribuind 

individual asupra imaginii, de ansamblu, a instituției școlare. Responsabilitatea aceasta este în mâinile 

noastre, deoarece aceasta imagine pozitivă se crează greu și se poate pierde rapid.  
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Provocările educației în era digital 

 

 

P. Î. P. Iliescu Tanța 

 

 
Noua eră digitală determină un nou tip de abordare a fenomenului educaţional prin intermediul 

noilor tehnologii ale comunicării şi informaţiei. Se naşte o nouă educaţie care poate fi definită 

pedagogie media (Rotaru,156). Analiza educaţiilor de tip virtual, online ne conduce la concluzia că 

există o perspectivă nouă de abordare a procesului de învăţământ în condiţiile societăţilor de tip 

postmodern.   

Actualmente, sistemul dezvoltat în procesul de învăţare al tehnologiilor NTIC este caracteristic 

formulei învăţământului informal. Aplicabilitarea şi forţa de impact generată de aceste tehnologii 

trebuie să determine introducerea lor pe scară largă la nivelul învăţământului general de masă. 

Avantajul în cazul noilor tehnologii este gradul ridicat de receptivitate al tinerilor, consumatori de 

new media.Impactul tehnologiilor mediatice a generat o societate a ecranului global.( Lipovetky, 

2008) Sistemele  mass  media  au  construit  o cultură globală accesibilă şi necesară în condiţiile 

realităţilor specifice unei noi identităţi. Când vorbim despre identitate culturală ne gândim la omul 

global, acel hommo videns despre care Giovani Sartori ne spunea că reprezintă omul mileniului trei. 

Cultura globală dominată de tehnologie produce o alfabetizare media cu caracter de masă şi 

conturează un nou model de învăţare. Distingem o serie de dimensiuni ale procesului educaţional, de 

natură a fi sintetizat pe mai multe paliere de analiză. Procesul educaţional este interactiv şi adaptabil 

la cerinţe aplicateÎn această direcţie, susţinem şi apreciem efectele produse de noile media în plan 

educaţional. Procesul de învăţare este accesibil şi interactiv, în funcţie de cerinţele unor modele 

sociale acceptate.  

Educaţia online, virtuală conferă deprinderi utile pentru tinerii aflaţi în plin proces de 

şcolarizare. Instrumentele dezvoltate de programe aplicative, marcate de design specializat, a se vedea 

în acest sens programele de prezentare Power Point privesc un standard accesibil şi global de 

prezentare a cunoştinţelor de specialitate. Învăţarea interactivă prin formule specializate de tip e-

learnig este o variabilă necesară în planul valorizării educaţionale contemporane. În acest sens, 

vorbim de un proces de adaptare facil la sistemul de alfabetizare electronică a tinerelor generaţii şi nu 

numai.b. 

Noile sisteme de educaţie virtuală se axează pe dezvoltarea de competenţe specializate în 

funcţie de tematica abordată.Dezvoltarea sistemelor de gândire critică este proprie noilor media 

aplicate în educaţie. Difereţele de valorizare şi conţinut în raport cu învăţământul tradiţional conferă 

un model de educaţie nonstandardizată, informală de conexiune în ceea ce priveşte utilizarea 

cunoştinţelor, informaţiilor şi  

Utilizarea sistemelor multimedia indică un barometru social de orientare a tendinţelor inclusiv 

în planul vieţii educaţionale. Învăţarea cu caracter interactiv implică o nouă abordare în accesarea 

informaţiei şi conţinuturilor de text. Cu alte cuvinte, un utilizator are o gamă suficentă de mijloace de 

expunere şi prezentare a cunoştinţelor. Cum evaluăm din punct de vedere aplicativ aceste tendinţe?  

Informaţia nu reprezintă o simplă formulă de expunere  şi  orientare specializată. Ea trebuie înţeleasă 

şi prezentată în manieră specifică în funcţie de nevoile domeniale. c. Trecerea competenţelor în 

procesul de învăţare de la profesor la elev. 

Învăţământul tradiţional avea o paradigmă de tip liniar. Informaţia, cunoştinţele se transmit de 

la profesor la elev de regulă unidirecţional, profesorul are monopolul organizării cursului şi 

aplicaţiilor standard. Învăţământul contemporan axat pe tehnologia digitală este direcţionat în ambele 

sensuri. Apare o nouă paradigmă de învăţare prin care elevul sau studentul nu mai este un spectator 

pasiv, un receptor care asimilează informaţia nerealizând unfeed-back corespunzător,  aceasta 

reprezentând, de fapt baza unui proces educaţional eficent. Astăzi, prin intermediul noilor tehnologii, 
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există o diversificare a mijloacelor de acces la informaţie. În educaţie realitatea formulelor de 

învăţământ este mult mai pregnantă şi este caracterizată de utilizarea sistemelor multimedia atât la 

nivel general cât şi specializat.  

Dezvoltarea şi implementarea noilor tehnologii digitale (Miege, 2003) generează o 

metamorfoză a procesului comunicaţional în educaţia  de  masă.  Autorul susţine o schimbare a funcţii 

deţinute de profesor, acesta devine un moderator al procesului de învăţământ, un coordonator al 

instrucţiei celor cărora li se adresează.În concluzie susţinem că reţelele societăţii digitale, internetul 

şi noile media reprezintă cea mai importantă provocare a momentului în planul formării instructiv-

educative,  impactul  generat devine un vârf de lance al progresului înregistrat în toate domeniile vieţii 

sociale. Sistemele de ducaţie contemporană dezvoltă sarcina unei formări continue a omului.   

Dezvoltarea competenţelor specializate este o problemă de actualitate, curricula educaţională 

direcţionează procesul de instrucţie şi educaţie în realizarea unei formări de calitate, proprie unei 

societăţi cu caracter informaţional. 

Sistemele de învăţământ cotemporan, cu precădere cel occidental, în ultimul deceniu şi cel 

naţional au suferit o serie de modificări prin adaptarea la cerinţele unei societăţi cu caracter 

informaţional.  

În acest sens identificăm următoarele componente: creşterea numărului de tineri care acced în 

învăţământul universitar, politici de resurse umane centrate pe eficenţă şi asimilare, fluctuaţii 

specifice pe piaţa muncii şi în această direcţie de analiză, reorientarea spre o formulă de alfabetizare 

digitală, respectiv dezvoltarea de sisteme integrate de tip e-learning.  S-a dezvoltat un nou tip de 

comunicare electronică, în sfera educaţională, axată pe un sistem inovator de învăţare de tip online.  

Aceasta a generat deprinderi cu caracter aplicat cu precădere în rândul segmentului tânăr de 

public prin recadrare şi modelare comportamentală în planul instrucţiei formale şi nonformale. 
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Promovarea imaginii școlii 

 

Prof. Înv. Primar Imbuzan Dana Adela                                                                            

Școala Gimnazială Nr. 2 Bogei 

 

Am lucrat pe platforma Teams, platforma școlii, utilizând materiale propuse de copii. 

În prima figură aleasă pentru acest proiect am sa realizat o lebădă, folosind ca și materiale 

imagini cu lebede, hârtie clasată de diferite culori, fiecare elev folosind ca și model de realizare a 

corpului lebedei propria mână. 

 

 

 

 

În a doua figură sa realizat o albină folosind din jurul casei fiecărui elev frunze de diferite 

mărimi și forme, 

Toate desenele realizate au fost postate pe pagina școlii pentru a fi admirate de toți elevii școlii. 
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Promovarea imaginii școlii 

 

Prof. înv. preșcolar Indrieș (Halász) Sára 

 

 

În secolul 21 lumea s-a întors pe dos din cauza pandemiei. Coronavirusul a închis școlile, 

grădinițele, totuși s-a găsit o alternativă pentru educație, educația on-line. Când nu mai era sigur să 

predăm în sălile clasă educația s-a mutat în lumea virtuală. Pe lângă păstrarea sănătății copiilor, a 

cadrelor didactice cât și a familiilor acestora, activitatea didactică on-line are multe beneficii. Într-o 

lume în care lucrurile se întâmplă din ce în ce mai rapid educația a făcut progrese enorme.  

Tehnologia ne ajută să realizăm activități din ce în ce mai variate și interesante. Cu ajutorul 

filmulețelor educative sau prezentărilor în power point putem transmite cunoștințe, pe lângă imagini 

putem adăuga si sunet, de exemplu dacă avem ca temă animalele sălbatice pe lângă fiecare imagine 

cu animale putem adăuga și sunetul făcut de animalul respectiv. În acest fel preșcolarul primeste 

informații despre animale prin mai multe simțuri.  

Cadrul didactic poate crea filmulețe interesante, explicative care pot fi vizionate de mai multe 

ori. Jocurile didactice create pe diferite platforme ajută consolidarea cunoștințelor, dezvoltatea 

gândirii logice, dezvoltarea memoriei cât și educarea limbajului. Jocurile didactice create de cadre 

didactice pot fi: Găsește perechea, Găsește umbra obiectelor, Observă diferențele, Puzzle,  Așează 

imaginile în ordine cronologică, Recunoaște anotimpul/personajul/povestea etc. Putem realiza 

diverse activități cu scopuri bine delimitate.  

Creativitatea cadrelor didactice poate fi văzută și prin filmulețele realizate pentru o activitate 

practică/estetică, când explică modul de realizare a unui colaj despre o anumită temă, de exemplu: 

copacul anotimpurilor.  

Cadrul didactic enumeră cele necesare realizării colajului și prezintă pașii. Realizând 

elementele pentru fiecare anotimp cunoștințele despre ele sunt repetate, consolidate. Cu ajutorul 

activităților on-line copiii se adaptează mai ușor la o lume schimbătoare. Consider totuși că nu trebuie 

să folosim mijloacele tehnice în exces, timpul pentru activitatea petrecută în fața ecranelor trebuie 

limitată.  

Informația, cunoștințele transmise trebuie adaptate particularităților de vârstă. Prin 

lecțiile/activitățile create cadrul didactic se prezintă și părinților. Valorile, ideile, experiențele 

cadrului didactic sunt promovate și în acest fel. Unitatea de învățământ unde lucrează cadrul didactic 

este promovată în lumea virtuală cu ajutorul tehnologiei.       

Activitățile realizate împreună cu copiii și părinții acestora ajută la consolidarea relațiilor 

pozitive, la promovarea valorilor unității. Colaborarea sau parteneriatul cadru didactic – părinte – 

copil este cheia succesului.  

Serbările cu ocazia diverselor evenimente, cum ar fi Crăciunul, 8 martie, sfârșitul anului școlar 

asigură promovarea unității. Aceste evenimente pot fi distribuite pe platforme sociale, ținând cont și 

de acordul părinților cu privire la distribuirea pozelor cu copiii lor.  
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Un site al unității școlare oferă informații necesare părinților, cum ar fi: contact, locație, 

personalul unității, program, valori și principii, evenimente organizate de unitate etc.  

  

Personalul didactic al unității promovează sau nu prin munca depusă unitatea școlară 

generațiilor întregi. 

 

Bibliografie: 

https://www.isjbn.ro/sites/default/files/documente/2019-

09/1.Curriculum%20pentru%20educatie%20timpurie%202019.pdf 

http://www.isjiasi.ro/documente/invatamant%20prescolar/ORDIN%203851_2010_ANEXA_

RFIDT.pdf 

https://www.edums.ro/2020-

2021/Ghid%20Repere%20metodologice%20nivel%20prescolar.pdf 

Zsolnai, A., Kasik, L., (2016), Új kutatások a neveléstudományokban (2016) 

Szegedi Tudományegyetem BTK Neveléstudományi Intézet  

Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Tudományos Bizottsága, Szeged 
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Promovarea imaginii școlii – provocare în mediul online 

 

 

prof. înv. primar Ioana CHIHAIA                                                                                     

Liceul „Andrei Mureșanu” Brașov 

 

 

De la cretă la tableta grafică… 

 

Iată-ne ajunși într-un punct al evoluției în care nu credeam și nici nu visam că vom ajunge – 

școala online. Deși evoluția tindea de mult timp spre o digitalizare extinsă în mai toate mediile de 

activitate, desfășurarea orelor în online ne-a luat cam pe nepregătite, punând în discuție nu doar lipsa 

infrastructurii, ci și lipsa experienței digitale a cadrelor didactice. 

Ne-am trezit cu toții în fața unui calculator și a unui ecran cu portrete vii – elevii. Activitatea 

didactică a ieșit din perimetrul clasei sau al școlii și a intrat în casele fiecăruia dintre noi, cei implicați.  

Profesorii s-au expus nu doar în fața elevilor, ci și în fața familiilor acestora.  

La nivelul claselor primare s-au desfășurat ore cu „audiență” extinsă: părinți, bunici, unchi, 

mătuși, prieteni, vecini, supraveghetori din after-school-uri, etc. Odată cu profesorii a fost expus tot 

sistemul de învățământ. Comparația între diverse cadre didactice nu a întârziat să apară, comparația 

între școli, între orașe, ca să nu vorbim despre imensa prăpastie între sistemul de învățământ urban și 

cel rural. 

O provocare pentru toată lumea a fost realizarea activităților didactice, dar și realizarea 

activităților educative extrașcolare, care, în timpuri bune, aduceau plus valoare activității didactice.  

Consider că promovarea imaginii școlii în aceste momente a fost o adevărată muncă pentru 

cadrele didactice. După cum spuneam anterior, acestea s-au expus direct unui număr mult mai mare 

de persoane, ceea ce a făcut posibilă deschiderea către diverse comentarii, mulțumiri sau nemulțumiri.  

Activitățile educative extrașcolare au un rol important în promovarea imaginii școlii.  

Accesul la diverse site-uri, la resurse educaționale deschise și aplicații online a adus plus 

valoare activității didactice și a contribuit la o îmbunătățire a percepției asupra școlii în care învață 

elevii. 

Deoarece, în această perioadă, părinții au fost implicați mai mult în viața școlară a propriilor 

copii, am realizat activități pe care aceștia le-au putut face acasă, în familie. Orele de muzică și 

mișcare au avut ca finalitate filmarea unor jocuri de percuție corporală cu toată familia sau cu 

prietenii; Ziua internațională a ceaiului a fost sărbătorită la o ceașcă de ceai, în familie; Ziua Culturii 

Naționale a adus împreună familia în vederea realizării de lucrări specifice. 

Bineînțeles că nu puteam face acest lucru fără o informare prealabilă a părinților, dar și o 

legătură strânsă păstrată în toată această perioadă. 

Cred că toate aceste activități au contribuit și contribuie la promovarea imaginii școlii. Dacă, 

înainte de aceste vremuri, aceste lucruri le făceam prin participare directă în sala de clasă, prin 

participare la concursuri, simpozioane sau schimburi de bună practică, acum a trebuit să ieșim din 

spațiul securizant al școlii, în mediul online, unde am fost priviți, apreciați sau criticați de mult mai 

multe persoane. 

 

Dar… „Viața începe la sfârșitul zonei de confort” (Neale Donald Walsch), așa că trebuie să ne 

depășim limitele pentru a construi frumos și bun în viață pentru elevii noștri. 
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Promovarea imaginii școlii / Şcoala online 

 

Prof. Ionescu Corina-Irina                                                                                                       

L. T. ,,Gabriel Ţepelea,, Borod 

 

 

Școala din zilele noastre a fost nevoită să se adapteze și să facă față unor schimbări, tot mai 

complexe. Rolul școlii este unul deosebit de important în crearea idealului educațional, în dezvoltarea 

liberă și armonioasă a elevului, în formarea unei personalității puternice și creative. 

Relația de colaborarea între școală şi comunitate, face posibilă educația, acest aspect 

preocupându-i de-a lungul timpului, atât pe cadrele didactice, cât și pe membrii comunității, fiecare 

încercând să contribuie la buna funcţionare a acestei relații. 

O cerință a educației de azi o reprezintă dezvoltarea individuală a fiecărui copil și pune accent 

pe satisfacerea nevoilor fiecărui elev în parte, pentru că un elev bine pregătit azi, va fi modelul 

generațiilor următoare. 

Promovarea școlii trebuie să fie o prioritate pentru toate cadrele didactice, fiindcă doar în acest 

fel se realizează o legătură durabilă între școală, ca instituție, părinți și copii. 

Şcoala este unul din elementele de bază ale unei comunităţi, fiind formată din componența 

umană (resursele umane), spaţiile de învăţare disponibile (resurse materiale), dar și prin totalitatea 

mijloacelor de învățare puse la dispoziția elevilor, începând cu ciclul preșcolar și finalizând cu cel 

liceal. 

Dacă dorim să avem o comunitate în permanentă dezvoltare școala trebuie să se implice activ 

în crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive. Aflată într-o continuă transformare, 

școala trebuie să se adapteze corespunzător mediului, în continuă schimbare, iar modul în care noi 

reușim să o promovăm si să-i oferim o viziune, va duce la succesul sau chiar supravieţuirea ei, mai 

mult decât atat, oferta educaţională a unei şcoli de secol XXI, trebuie să pregătescă elevi pentru viitor, 

să se orienteze în funcţie de necesităţile peţei de consum, să-i cunoască cerinţele. 

Într-un mediu instabil, determinat de forţele demografice, economice, tehnologice, legislative, 

și culturale, care au un rol semnificativ în dezvoltarea instituției de învățământ, prin încurajarea 

elevilor la participarea activă în cadrul activităților online, dar și față în față, promovăm astfel în 

comunitate importanța școlii noastre. 

Activităţile de formare şi promovare a imaginii școlii noastre au fost:  

- distribuirea informaţiilor cu privire la oferta educaţională, programele și proiectele 

educaţionale, baza materială, resursele umane, rezultatele şcolare; 

- consilierea părinţilor privind orientarea şcolară la finalul ciclului primar, gimnazial și liceal; 

- dezvoltarea de parteneriate la nivel local cu scopul promovării imaginii instituției noastre; 

- promovarea imaginii școlii prin diverse surse informaţionale (presă locală 

scrisă, internet). 
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Ca o concluzie, strânsa colaborare între toți factorii sociali (școală, familie, comunitate) va 

aveau un efect benefic asupra generațiilor de copii, care acum își caută drumul în viață, pornind de la 

rădăcini pe care le-au moștenit de la înaintașii lor. 

Ascensiune scolii noastre, depinde de noi, de faptul cum vom ştii să atragem elevii, de ofertele 

educaţionale care trebie să fie în pas cu vremurile pe care le trăim. 
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Promovarea imaginii școlii în contextul desfășurării activităților on line 

 

Prof. înv. primar: IONESCU RODICA                                                                                                   

Școala Gimnazială Greci 

 

Motto: “Nu zidurile fac o şcoală, ci spiritul ce domneşte într-însa” Ferdinand, rege al României 

 

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.  

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, se poate 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.  

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.  
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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 proiectarea activităților desfășurate on line, sunt propuse o serie de activităţi prin 

implementarea cărora, unitatea şcolară poate atinge ţintele strategice, identificate pe baza opţiunilor 

strategice.  

Strategia aleasă respectă politicile şi strategiile de dezvoltare naţionale şi locale, este realizabilă 

cu resurse materiale şi umane existente şi previzibile, foloseşte eficient resursele disponibile şi duce 

la creşterea calităţii educaţiei oferite în şcoală. 

 

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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METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 

Profesor în învățământul primar și preșcolar-IONIȚĂ DOINA 

 

 

Modernizarea învăţământului solicită cadrului didactic să-şi completeze profilul de asimilator 

şi transmiţător de cunoştinţe cu cel de investigator, folosind metode, procedee şi tehnici de evaluare.  

Metoda reprezintă un ansamblu de strategii prin care se poate ajunge la obţinerea unor 

performanţe, iar datele obţinute cu ajutorul procedeului au menirea să lămurească o serie de amănunte 

care apar pe parcursul cercetării. 

Folosirea unor asemenea instrumente, care permit obţinerea unor date pe care simpla observaţie 

nu ni le-ar putea oferi, m-a determinat să am în vedere următoarele: 

➢ Utilizarea unor metode prin care să poată fi observate, înregistrate şi măsurate reacţiile 

copiilor în acţiunea directă sau indirectă a stimulilor externi; 

➢ Folosirea unor metode care să permită investigarea fenomenului atât sub aspectul 

manifestărilor generale cât şi specifice. 

În perioada desfășurării evaluării am folosit un sistem de metode de investigare care au dus la 

ameliorarea activităţii de învăţare şi a rezultatelor ei. De aceea, pentru atingerea scopului propus, am 

utilizat următoarele metode de evaluare: 

➢ Experimentul; 

➢ Observaţia; 

➢ Anamneza; 

➢ Metoda testelor; 

➢ Studiul documentelor şcolare; 

➢ Convorbirea; 

➢ Interpretarea datelor. 

Experimentul – metoda observaţiei provocate – a constat în măsurarea efectului produs ca 

urmare a introducerii unor factori experimentali, cum ar fi metodele de învăţare specifice domeniului 

ştiinţe. Experimentul a reprezentat metoda folosită pentru validarea ipotezei şi s-a desfăşurat prin 

tehnica grupelor paralele. 

Experimentul a avut trei etape: 

➢ Etapa preexperimentală; 

➢ Etapa experimentală; 

➢ Etapa postexperimentală. 

Observaţia a reprezentat modalitatea prin care am urmărit sistematic și intenţionat 

comportamentul preşcolarilor în condiţii obişnuite de existenţă şi desfăşurare – fără ca eu să intervin 

– în cadrul activităţilor liber alese, în cadrul activităţilor pe domenii experienţiale cât şi în cadrul 

activităţilor extraşcolare. Datele adunate m-au ajutat să identific problemele şi să găsesc soluţii. 

Anamneza a constat în culegerea de informaţii despre familia copiilor, despre starea socio-

culturală a părinţilor şi despre starea de sănătate a familiei din care provin copiii. Datele au fost 

obţinute prin aplicarea unui chestionar la începutul anului şcolar şi prin discuţiile cu părinţii. 

Metoda testelor mi-a oferit informaţii obiective asupra nivelului de pregătire al copiilor, cât şi 

despre dezvoltarea din punct de vedere fizic, psihic şi afectiv. 

Studiul documentelor şcolare şi a produselor activităţii preşcolarilor a reprezentat studierea 

rezultatelor preşcolarilor a modului lor de lucru pe fişele de muncă individuală şi caietele didactice, 

ceea ce mi-a permis să fac aprecieri asupra evoluţiei copiilor şi, unde a fost cazul, să intervin. 

Convorbirea individuală şi colectivă este metoda cu ajutorul căreia am cules informaţii despre 

operaţiile şi calităţile gândirii copiilor, atitudinea faţă de sarcinile trasate, performanţele pentru 
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anumite activităţi, relaţiile cu oamenii, impresiile faţă de anumite fapte, evenimente, cât şi despre 

părerea lor cu privire la folosirea metodelor de  învăţare pentru depăşirea dificultăţilor în dobândirea 

cunoştinţelor. 

Interpretarea datelor m-au ajutat să trag concluzii pentru stabilirea celor mai eficiente metode 

de învăţare.  

Pentru acest lucru am realizat: 

➢ tabele în care au fost trecute rezultatele copiilor, atât la testele iniţiale, cât şi la cele finale; 

➢ reprezentare grafică a rezultatelor prin diagrame. 

Instrumente de cercetare folosite pe parcursul unui an școlar: 

➢ teste de evaluare iniţială  

➢ teste de evaluare sumativă  

➢ teste de evaluare finală  
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PROMOVAREA IMAGINI SCOLII - SCOALA ONLINE 

 

INVATATOR IOVITA CAMELIA                                                                          

LICEUL TEHNOLOGIC TISMANA 

 

 

In zilele pe care le traim,sub influenta acestui virus, scoala romaneasca trebuie sa faca fata unor 

cerinte tot mai complexe, din partea societatii contemporane si isi revendica locul in viata copiilor pe 

care ii educa.  

Cerintele beneficiarilor fac din unitatea de invatamant un mediu in continua schimbare, 

internetul a devenit acum un mediu de promovare infinit prin care scoala isi poate construi o 

imagine.                                                                            

Deschiderea spre nou este realizata de cadrele didactice pregatite sa intervina in favoarea 

dezvoltarii continue a scolii. Analizand ce se cere de la unitatea de invatamant, putem stabili cum 

anume o putem promova.       

Beneficiarii sunt directi si indirecti -elevi parintii-cei care intra in contact cu mediul scolar, 

comunitatea fiind influentata de scoala. Crearea acestei imagini se realizeaza prin fiecare cadru 

didactic din institutie,schimbarea venind prin fiecaredinre noi. 

Motivarea elevilor printr-o educatie individuaalizata adaptata la particularitatilor elevului, 

folosirea mijloacelor tehnologice in strategii de predare atractive vor imbunatati si crea o imagine 

pozitiva asupra scolii. Colaborarea eficienta cu toti reprezentanti minoritatilor etnice prin promovarea 

unor proiecte focalizate pe reducera abandonului scolar.  

Integrarea elevilor in scoala prin promovarea intercularitatii si sustinerea eleviloe cu dezavantaj 

social si conditi de risc.  

Activitatile extracurriculare dau o alternativa sanatoasa, creativa, practica de a ocupa timpul 

liber al elevilor. Institutia de invatamant  ce promoveaza astfel de activitati beneficiaza de o imagine 

pozitiva binemeritata,atat la nivel local, judetean sau national.                                              

Promovarea imaginii pozitive a scolii se realizeaza prin publicarea tuturor reusitelor,internetul 

devenind cel mai uzual mod de a  face scoala accesibila. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei 

platforme, nu doar putem tine la curent parintii cu tot ce se intampla in scoala,dar se pot promova 

activitati si implicit scoala in cadrul careia  acestea se desfasoara.    

Combaterea violentei din scoala, reducerea incidentelor din cadrul acesteia oferind un mediu 

sigur, promovarea tolerantei si a unui spirit moral civic pozitiv in care elevii se integreaza cu usurinta, 

creaza o imagine pozitiva a scolii.      

In concluzie, imaginea scolii poate fi promovata oferind beneficiarilor ceea ce au acestia 

nevoie,educatie de calitate, accesul la ofertele educationale individualizarea invatarii, combaterea 

discriminarii, reducerea violentei, promovarea unui comportament moral pozitiv si  participarea la 

activitati exrascolare SCOALA IN OCHII COMUNITATII, ESTE REZULTATUL UNEI MUNCII 

CONSTANTE.                                                                                                                                        
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REALIZATE ÎN ONLINE 

PENTRU PROMOVAREA IMAGINII GRĂDINIȚEI 

 

 

Isac Ecaterina 

Școala Gimnazială I. GERVESCU, Com. Săvinești, Jud. Neamț 
 

 

 

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

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

societăți echitabile, bazată pe cunoaștere. Ar trebui ca școala / grădinița 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.  

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.  

Acest lucru este în strânsă legătură cu așteptările părinților. Sunt anumite lecții predate diferit. 

Focusul trebuie să fie pe ce putem face, nu pe ce nu putem face. Sesiunile online sunt un fel de joacă, 

ca și la grădiniță, pentru că astfel învață copiii cel mai bine. Online se vor folosi alte instrumente. 

Nevoile de bază ale copiilor de la fiecare vârstă trebuie avute mereu în vedere atunci când 

structurăm lecțiile online. Acestea vor fi foarte interactive, folosind toate resursele disponibile în 

mediul online. 

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 
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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.  

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 4, APRILIE, 2021

154

http://www.scritube.com/


 

 

IMAGINEA ȘCOLII ÎN COMUNITATE 
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Școala Gimnazială Cucuieți, Dofteana 
  

 

 

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

trei parteneri educaţionali: elevi-părinţi-profesori. Școala trebuie să aibă capacitatea şi să fie pregatită 

de a adapta programul educaţional la nevoile în schimbare continuă ale elevilor. Şcoala este un 

element esenţial al oricărei comunităţi prin resursele umane pe care le are, dar şi prin spaţiile de 

învăţare disponibile care completează educația primită de elevi în familie.  

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. 

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-social, 

dar și de părinții care își văd contribuția valorizată sau respinsă de către școală. 

Părinții trebuie încurajați și abilitați să preia o parte tot mai însemnată a responsabilităților care 

privesc 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 

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. Managerul unei instituții şcolare 

poate promova în mediul intern şi extern al unitătii o imagine pozitivă a acesteia, printr-o planificare 
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riguroasă, folosind metodele şi tehnicile potrivite. Activităţile de formare şi promovare a imaginii 

școlii se pot realiza prin:  

• 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, revista 

școlii, internet).  

Propunerea de activităţi pentru formarea şi promovarea imaginii școlii se poate face prin 

transmiterea în spaţiul virtual a informaţiilor şi fotografiilor privind baza materială şi programele de 

dezvoltare, oferta educaţională, activităţi derulate, rezultatele elevilor, proiecte educaționale derulate. 

Imaginea instituţiei şi a ofertei educaţionale poate fi mai vizibilă prin înființarea revistei școlii. 

Planul de promovare a imaginii școlii în comunitate trebuie să urmărească atingerea 

obiectivului general stabilit: crearea unei imagini favorabile a școlii în comunitatea locală. 

Obiectivele specifice precum popularizarea rezultatelor școlii în comunitatea locală și atragerea unui 

număr cât mai mare de elevi din zonă sunt esențiale. 

În concluzie, 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 ȘCOLII 

 

 

Prof. înv. Primar, Isachi Iulia Gabriela 

Colegiul Național „Mihai Eminescu“ Iași 

 

 
 

În zilele noaste, unitatea de învățământ este pregătită să facă față unor cerinte tot mai complexe 

din partea societății contemporane și își revendică locul său în viața copiilor pe care îi educă, dar și 

în centrul comunității pe care o influențează constant. Cerințele beneficiarilor fac din unitatea de 

învătămănt un cadru viu, un mediu în 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 realizeaza datorită cadrelor didactice pregătite care intervin în favoarea 

acestei dezvoltări continue a școlii. Analizând ceea ce se cere de la unitatea de învățământ, putem 

stabili și cum anume o putem promova. Beneficiarii atât directi, cât și indirecți (elevii, părintii) sunt 

cei ce intră în contact cu mediul școlar, comunitatea fiind astfel influențată de școală. 

Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor 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 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 conduce la o imagine pozitivă a 

instituției școlare. 

Colaborarea trebuie să fie eficientă cu toţi reprezentanţii minorităţilor etnice  prin promovarea 

unor proiecte focalizate pe reducerea abandonului şcolar prin Comisia de Combatere a Discriminării 

în Mediul Școlar. Integrarea elevilor în școală prin promovarea interculturalității și susţinerea elevilor 

cu dezavantaj social şi conduite de risc, dar și susţinerea tuturor elevilor în momentele critice 

constituie un lucru esential în dezvoltarea instituției școlare, ajutându-i pe elevi să dobândească cu 

succes cele opt competențe obligatorii ale absolventului de gimnaziu. 

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

liber al elevilor, instituția de învătământ ce promovează astfel de activități beneficiind de imaginea 

pozitivă binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau național. Activitatea extracurriculară e o 

componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, 

adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în 

relaţiile cu elevii, asigurând astfel  o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 

Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea tuturor 

reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face școala accesibilă. Cu ajutorul unui site, a 

unui e-mail sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent părinții cu tot ce se întâmplă în 

școală, dar putem promova activitățile și implicit școala în cadrul căreia acestea se desfășoară. 

Combaterea violenței din unitatea școlară, reducerea incidentelor din cadrul acesteia, oferind un 

mediu sigur, promovarea toleranței și a unui spirit moral-civic pozitiv în care elevii se integrează cu 

ușurință crează o imagine pozitivă a școlii. 

În concluzie,  imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce au 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, în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. 

Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare contribuind 

individual asupra imaginii 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 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. 

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  

Implicarea elevilor în proiectele educative, atât la nivel naţional cât şi internaţional a crescut  în  

ultimii  ani aceasta  dovedind    interesul  crescut  al  copiilor faţă de unele  activităţi  educative. 

Concursul de creaţie plastică  urmărește stimularea  implicării  copiilor  în   activităţile  extraşcolare, 

descoperirea şi  dezvoltarea  aptitudinilor artistice şi literare  ale  copiilor  din  ciclul  primar  . Prin  

participarea la  astfel de   proiecte copiii îşi dezvolta  aptitudinile artistice  şi plastice, spiritul de 

echipă-  (în  realizarea  lucrărilor  colective), îşi vor  testa  aptitudinile, îşi vor putea pune în valoare 

calităţile   artistice.  

Activităţile extracurriculare mai sus enumerate şi analizate sunt apreciate  atât de către copii, 

cât şi de factorii educaţionali în măsura în care: 

➢ valorifică şi dezvoltă interesele şi aptitudinile copiilor; 

➢ organizează într-o manieră plăcută şi relaxantă timpul liber al copiilor, contribuind la 

optimizarea procesului de învăţământ; 

➢ formele de organizare sunt din cele mai ingenioase, cu caracter recreativ; 

➢ copiii au teren liber pentru a-şi manifesta în voie spiritul de iniţiativă; 

➢ participarea este liber consimţită, necodiţionată, constituind un suport puternic pentru o 

activitate susţinută; 

➢ au un efect pozitiv pentru munca desfăşurată în grup; 

➢ sunt caracterizare de optimism şi umor; 

➢ creează un sentiment de siguranţă şi încredere tuturor participanţilor; 

➢ urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul de învăţământ; 

➢ contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor. 

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. Diversitatea activităţilor extraşcolare oferite creşte 

interesul copiilor pentru şcoală şi pentru oferta educaţională. 

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 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. 

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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Școala Gimnazială Petros, jud. Hunedoara 
 

 

 

Activitățile extrașcolare au un rol important în promovarea 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. 

Scopul activităţilor extracurriculare este în esenţă de a dezvolta aptitudini speciale, de a-i  

implica pe  elevii noştri în activităţi cât mai bogate în conţinut, uşurarea  integrării în mediul şcolar 

trezirea  interesului pentru activităţi socio-culturale, oferirea unui sprijin pentru a putea  reuşi în 

mediul şcolar, evidenţierea  talentelor personale.  

Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, fapt care le dă voie elevilor cu 

dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi pună în valoare potenţialul 

intelectual. 

Promovarea 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 realizează și prin elaborarea unor proiecte la nivel local care 

să vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplelor de bună practică în managementul 

instituțional. 

Proiectul ”Tabăra Viața”a avut un rol important în promovare imaginii școlii pentru că 

dezvoltarea unui comportament moral-civic pozitiv creează, treptat, o imagine pozitivă a școlii. 

Activităţile la care au participat în tabără i-au facut pe copii să se accepte unul pe celălalt, să se ajute 

reciproc şi să se înţeleagă între ei. Lucrând în echipă, ei au învaţat să colaboreze, să  comunice și să 

interrelaționeze.  

În plus a reprezentat o oportunitate pentru copii deoarece le-a  oferit posibilitatea de a-și o 

cunoaștere comunitatea,  valorile culturale, de a-și  dezvolta creativitatea și imaginația, posibilitatea 

de a iniția acțiuni și de a propune soluții pentru dezvoltarea locală, de a deveni participanți activi la 

viața societății și a comunității în care trăiesc. 

În concluzie, imaginea școlii, în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. 
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Importanţa educaţiei în viaţa omului 

 

 

Dr. Kubelac Marka 

Profesor de Limba şi literatura slovacă - maternă 

Liceul Teoretic „Gabriel Ţepelea“ Borod – Str. Şc. Gimnazială Nr. 1 Şerani 
 

 

Etimologia cuvântului educaţie are rădăcinile în latinescul educo- educare = a alimenta, a 

îngriji, a creşte (plante sau animale), sau mai poate fi dedus din latinescul educo – educere = a duce, 

a conduce, a scoate. Ambele traiecte etimologice sunt corecte, dar determinarea realităţii acoperite de 

termenul în discuţie şi a conţinutului noţional atrage după sine multiple dificultăţi întrucăt mulţi 

pedagogi înţeleg educaţia în mod diferenţiat: 

Kant – Educaţia este activitatea de disciplinare, cultivare, civilizare şi moralizarea omului, iar 

scopul educaţiei este de a dezvolta în individ toată perfecţiunea de care este susceptibil – aceasta 

definiţie subliniază funcţiile şi scopul educaiei. 

Herbart – Educaţia este acţiunea de formare a individului pentru el însuşi, dezvoltându-i-se o 

multitudine de interese – aceasta definiţie subliniază scopul educaţiei. 

Dewey – Educaţia este acea reconstrucţie sau reorganizare a experienţei care se adaugă la 

înţelesul experienţei precedente şi care măreşte capacitatea de a dirija evoluţia celei care urmează - 

această definiţie subliniază conţinutul educaţiei. Se poate constata din definiţiile exemplificate că sunt 

luate în considerare fie scopul educaţiei, fie natura procesului, fie conţinutul, fie laturile sau funcţiile 

educaţiei. Definirea educaţiei realizăndu-se din unghiuri de vedere diferite.  

În aceste condiţii I. Cerghit identifică următoarele perspective de înţelegere a educaţiei; 

• educaţia ca proces– acţiunea de transformare în sens pozitiv si pe termen lung a fiinţei umane; 

• educaţia ca acţiune de conducere – dirijarea evoluţiei individului spre stadiul de persoană 

formată, autonomă şi responsabilă; 

• educaţia ca acţiune socială – activitatea planificată c ese desfăşoară pe baza unui proiect social 

care comportă un model de personalitate; 

• educaţia ca interrelaţie umană – efort comun şi conştient între educator şi educat; 

• educaţia ca ansamblu de influenţe – acţiuni deliberate sau nu, care într-un fel sau altul 

contribuie la formarea omului. 

Educaţia trebuie să ne pregătească pentru comportamentul nostru individual, pentru relaţia 

noastră cu ceilalţi membri ai comunităţii imediate căreia îi aparţinem, dar să ţină totodată seama că 

suntem parte a unui popor, a unei naţiuni şi suntem cetăţeni ai unui continent şi ai lumii. Prin corelările 

contemporane ale existenţei noastre, suntem confruntaţi cu probleme de o mare complexitate.  

Facilitatea relativă a călătoriilor în direcţiile cele mai îndepărtate, legăturile extraordinare pe 

care ni le oferă nu numai telefonul şi telegraful, dar, mai ales, lumea computerelor, email-urile 

devenind o componentă a existenţei noastre cotidiene, ne-a aşezat într-o situaţie de relaţie şi 

interdependenţă de care trebuie neapărat ţinut seama şi în formarea noastră educaţională. 

Firesc, ne punem întrebarea dacă educaţia îşi mai are astăzi locul cuvenit, tocmai când 

complexitatea existenţei noastre ar impune acest lucru cu acuitate? Cum sunt educaţi tinerii în relaţia 

lor cu familia, cu părinţii, în respectul bătrânilor şi în cazul băieţilor – al femeilor -, în ce măsură sunt 

crescuţi cu respectul celui de alături, cu un comportament discret şi neostentativ? Dar familia, şcoala 

şi mass-media le mai fac o educaţie naţională? Li se mai dă sentimentul că aparţin unei naţiuni, care 

unită, respectându-şi trecutul, îşi construeşte un viitor în cadrul mai larg pe care ni l-am ales al 

comunităţii europene? Iar în cadrul acesteia, fiecare ţară, fiecare naţiune îşi dobândeşte locul care 
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trebuie să i se cuvină şi acest loc depinde de implicarea conştientă a fiecăruia, de sentimentul unei 

datorii şi nu numai al unor imediate profituri individuale proprii! Şi în sfârşit, primesc oare tinerii 

educaţia ca fii ai planetei, fiinţe egale şi care, în prietenie şi colaborare, urmează să răspundă cu toţii 

provocărilor grele cu care va fi confruntată în viitor umanitatea? 

Părinţii sunt prinşi în muncă, rareori mama se poate dedica copilului sau copiilor, “lumea 

bunicilor” este şi ea pe cale de dispariţie. Şcoala nu se preocupă în suficientă măsură de latura 

educaţională. Orele de dirigenţie, care ar putea să reprezinte un instrument de “modelare”, sunt 

minimalizate sau chiar înlăturate. Mass-media, în căutare de senzaţional şi cu totul indiferentă la 

efectele nocive pe care le poate produce, contribuie, mai degrabă, la o contra-educaţie decât la 

educaţie! De la oamenii politici educaţie, de asemenea, îndeobşte nu se poate primi! 

Şi, totuşi, aproape paradoxal, mai întâlnim tineri bine educaţi. Mai sunt familii care reuşesc să-

şi facă “datoria”, mai sunt, de asemenea, tineri în care predispoziţia spre bună creştere este puternică. 

Este un lucru bun, dar, firesc, ne dorim ca acest lucru să aibă loc pe ansamblul societăţii. Dacă am 

conştientiza cu toţii cât este de necesară această multiformă educaţie, poate că drumul nostru, al 

tuturor, către mai bine ar fi mai uşor. 
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Promovarea imaginii grădiniței – grădinița online 

 

Prof. Înv. Preșcolar Luca Elena 

Școala Gimnazială „Ioan Luca”, Farcașa, Neamț 

 
 

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 preșcolarilor printr-o educație individualizată, adaptată la 

particularitățile preșcolarului, 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. 

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. 

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, 
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practica și creativă de a ocupa timpul liber al preșcolarilor, instituția de învățământ ce promovează 

astfel de activități beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât și județean 

sau național. Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia 

orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine deschisă și 

inovativă, atât în modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu preșcolarii, asigurând o 

atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a preșcolarilor. 

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 preșcolarii 

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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BENEFICIILE ÎNVĂȚĂRII ONLINE 

 

 

Prof. înv. primar - LUMINIȚA BOLTAȘU                                                                                                 

 Liceul Tehnologic Bâlteni Gorj 
 

 

 

Învățarea online poate fi definită ca o formă alternativă de învățământ în cadrul căreia se 

asigură continuarea procesului educațional în condiții normale sau de autoizolare, de intemperii 

etc., prin intermediul diverselor instrumente informatice de comunicare la distanță.  

Această modalitate alternativă este studiată de zeci de ani deopotrivă de pedagogi, experți în 

design curricular și experți în noi tehnologii comunicaționale. 

Numeroase studii, teorii, modele, standarde și criterii de evaluare se axează pe cel puțin trei 

zone pedagogice:  

▪ învățarea online de calitate, 

▪ predarea online 

▪ proiectarea instruirii online. 

Ceea ce știm din aceste studii este că învățarea online eficientă rezultă dintr-o proiectare și 

planificare atentă a instruirii. 

 Pentru a fi la fel de eficientă ca instruirea faţă-în-faţă, trebuie să se regăsească sub 

forma învăţării mixte (blended learning – on line şi faţă-în-faţă). Prezența fiecăruia dintre aceste tipuri 

de interacțiune, atunci când este integrată în mod semnificativ, crește rezultatele învățării.    

Invatarea online de calitate înseamnă 

▪ timp de planificare, 

▪ pregătire și dezvoltare pentru o lecție, 

▪ situația actuală determinându-ne mai degrabă să acționăm cu resurse minime disponibile și 

într-un timp redus. 

Planificarea atentă a învățării online presupune nu doar identificarea conținutului de parcurs, ci 

și proiectarea atentă a tipurilor de interacţiune, cu scopul de a susţine procesul de învăţare. Apoi, 

trebuie adaptată particularităților de vârstă și chiar individuale ale elevilor, pretându-se mai bine 

vârstelor mari, ciclului liceal, studenților și adulților în contexte de formare. 

Privind cum învățarea este eficientizată prin folosirea internetului, putem enumera mai multe 

avantaje, însă putem să vedem și câteva dezavantaje. În cele ce urmează, voi vorbi despre cum văd 

eu învățarea prin internet. 

1. Distribuirea rapidă a materialelor didactice: 

▪ Profesorii sau administratorii pot transmite foarte repede, oricând, oriunde și oricui 

informațiile pe care le dorește. 

▪ Astfel nu mai este nevoie de sincronizarea persoanelor pentru a se întâlni fizic; nimeni nu va 

pierde nimic pentru ca informațiile rămân online. 

2. Elevii/ studenții intră în posesia materialelor print-o simpla accesare: 

▪ Orice persoana din grupul țintă are acces la toate informațiile, oriunde și oricând. 

3. Existența conținuturilor multimedia: 

▪ Prin internet pot fi transmise și imagini, videoclipuri, fișiere și orice fel de materiale virtuale 

care întotdeauna au eficientizat învățarea. 

4. Conținuturile pot fi șterse, corectate sau actualizate cu ușurință: 
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▪ Dacă distribuitorul își dă seama ca a transmis o informație greșită sau poate dorește să o 

actualizeze, el poate face acest lucru oriunde și oricând. De asemenea, orice document poate fi editat 

și reedidat, astfel corectarea nu mai produce dificultăți. 

5. Serviciu folosit de una sau mai multe persoane, crearea grupurilor: 

▪ Informațiile pot fi îndreptate spre o persoană sau către mai multe în acelasi timp; în mod 

individual sau se pot crea grupuri în care utilizatorii pot să și comunice. 

6. Folosirea conținuturilor interactive, existența feed-back-ului: 

▪ Fiind existente grupurile, membrii pot face schimb de experiențe, păreri sau informații. De 

asemenea, ei pot primi feed-back în timp real, chiar rapid de la administratorul grupului sau de la 

colegi. Astfel există și interacțiune virtuală și nu numai învățare individuală. 

Avantajele învățării online derivă indiscutabil din faptul că activitățile online pot fi accesate 

oricând și oriunde, cursanții pot alege domeniile de interes, le pot accesa în ritm individual. Timpul 

nu este determinat ca într-o sală de clasă, programul fiind mult mai flexibil. Fiecare elev poate 

parcurge în mod independent materialul propus, putând accelera procesul de învățare sau încetini. 

Învățarea online permite și elevilor și profesorilor să interacționeze într-o comunitate online, 

fără a fi prezenți în același loc sau timp. Din altă perspectivă, elevii au posibilitatea de a prezenta mai 

multe informații procesate cu atenție, cu o implicare emoțională redusă. 
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Colaborarea cu familia și comunitatea                                                                                  

ca element de promovare pozitivă a imaginii școlii 

 

Autor: prof. înv. primar Lungeanu Ioana Mihaela                                                                

Școala gimnazială ”Dimitrie Gusti” Fundu Moldovei, județul Suceava 

 

Există o dimensiune profundă de înțelegere a funcției educației și, în consecință, a tipurilor de 

educație pe care statul ar trebui să le ofere. Educația nu este o entitate separată, ci este legată de modul 

în care privim nevoile și drepturile individului și ale societății în care acesta crește și se dezvoltă. 

Educația contează pentru că este intrinsec valoroasă, permițând copiilor și tinerilor să se 

dezvolte intelectual, social și moral. De asemenea, contează pentru că, în România, ca și în multe alte 

țări, educația sporește considerabil șansele omului în viața de adult. Inegalitatea în rezultatele 

educaționale înseamnă că unii elevi nu-și ating potențialul optim de dezvoltare, acest fapt datorându-

se unor cauze legate de dezvoltarea mentală sau fizică a copilului, dar și organismelor care furnizează 

educația care nu și-au îndeplinit complet misiunea, ori nu și-au focalizat suficient eforturile de 

colaborare pentru atingerea scopului educațional.  

Ca răspuns la evoluția rapidă și la schimbările ce se petrec în societatea omenească actuală, 

sistemul educațional trebuie să-și dezvolte capacitatea de a se adapta acestora, astfel încât nevoile 

copiilor să poată fi satisfăcute în timp util și cuprinzător. Orice discuție cu privire la educație aduce 

cu ea o gamă complexă de probleme cu privire la tipul adecvat de educație, rolul educației, potențialul 

ei transformator, dimensiunea politică, resursele educației, legătura dintre furnizarea educațională și 

o societate echitabilă. 

O perspectivă importantă enunțată de pedagogia contemporană este conștientizarea necesității 

de a extinde baza educațională. Expresiile repetate de multe ori că "părinții sunt primii educatori", 

sau ”cei șapte ani de acasă” au o semnificație serioasă și nu pot să rămână doar simple declarații. 

După cum precizau pedagogii irlandezi John Galvin, Ann Higgins și Karen Mahony ”educația nu 

este ceva centrat în casă sau în școală, ci mai degrabă este văzută ca o elipsă în care există două 

focare, casa și școala. Această elipsă rămâne în centrul comunității” (2009, p. 9). 

Această viziune se axează pe utilitatea colaborării strânse, în domeniul educațional, între părțile 

interesate la nivel local care pot facilita și susține învățarea copiilor. 

Dacă se dorește ca școala să fie apreciată ca un loc unde se oferă o educație de calitate, dar și 

un mediu de siguranță și confort fizic și psihic, atunci este necesară implicarea familiei și comunității 

în ”viața” școlii. Acest fapt reprezintă o strategie foarte importantă de care școala trebuie să țină cont. 

Mult vreme a persistat concepţia cum că doar şcolii îi revine sarcina de a oferi educație, 

separând-o astfel de rolurile celorlalți factori educativi. Şcoala, familia și ceilalți factori ce pot oferi 

educație trebuie să colaboreze în mod real, bazându-se pe încredere şi respect reciproc, axându-se pe 

o relație deschisă. 

Școala, ca instituţie ce oferă un proces instructiv-educativ organizat, de formare și orientare, 

are scopul de a crea condiții favorabile pentru elevi în facilitarea integrării sociale, spirituale și 

economice. Şcoala trebuie să depună toate eforturile pentru a valoriza cât mai mult pe elevi ca aceștia 

să obțină aptitudinile, atitudinile și cunoștințele necesare în vederea integrării acestora în viața socio-

economică, ”… adică să-i învețe cum să învețe și să devină, într-o lume în continuă devenire” (Cucoș, 

2005, p. 32). 

Pornind de la nevoia cunoaşterii psihopedagogice și sociale ale copilului, şcoala decide 

modalitățile de colaborare cu familia și reprezentanții comunității.  

O colaborare optimă între familie, comunitate și școală se poate realiza efectiv prin forme de 

parteneriat, acesta erijându-se într-o compunentă importantă în organizarea școlii şi a claselor de 

elevi. Parteneriatul nu poate fi considerat doar o simplă formalitate sau o problemă ce ține de natura 
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relaţiilor publice. Parteneriatul este necesar pentru abordarea flexibilă şi deschisă în direcția 

soluţionării chestiunilor educative, dar şi o modalitate de comunicare şi colaborare în sprijinul 

elevului la nivelul procesului instructiv-educativ. 

Colaborarea poate fi, așadar, sub forma unui parteneriat formal de lucru ce include școala, 

familiile elevilor, diverse organizații locale și reprezentanți ai comunității. Această colaborare este 

necesar a fi elaborată, menținută și dezvoltată, deoarece întărește rolul și prestigiul școlii, în același 

timp reducând semnificativ și problemelor copiilor legate de învățătură și comportament negativ. 

O abordare optimă implică, în mod oficial, unitatea/unitățile de învățământ, ca organizație ce 

oferă educație copiilor și tinerilor dintr-o comunitate (sat, comună, cartier, oraș) cu resursele oferite 

de membrii familiei elevilor și entitățile din comunitatea locală (autorități, persoane, întreprinderi, 

organizații comunitare, instituții de stat sau private, grupuri religioase și civice și  orice altceva ce 

poate fi utilizat pentru recreere, învățare, îmbogățirea cunoștințelor și aptitudinilor, sprijin moral. 

Dezvoltarea teoretică și cercetările recente demonstrează că instituțiile bazate pe comunități, 

cum ar fi școlile, servesc strategia socială a organizării și mobilizării grupurilor de oameni pentru a 

realiza acțiuni cu obiective specifice. Acestea întruchipează idealurile membrilor lor și dau valoare 

dezbaterii publice și deciziilor politicii sociale. Aceste tipuri de instituții reprezintă democrația în 

acțiune pentru a rezolva problemele locale (Agabrian, M., 2007). 

Școlile reprezintă cheia bunăstării comunităților și prosperitatea viitoare a națiunilor. Evoluția 

lor este un barometru al modului democratic al vieții și, de aceea, una dintre problemele importante 

pe parcursul perioadei de tranziție românească este reprezentată de transformarea școlii în centre ale 

vieții comunității locale. Această schimbare socială este construită pe dorința de a face din școli 

înstituții de calitate pentru toți copiii dar, de ce nu, și pentru adulți. În societatea românească actuală 

cuprinsă într-o tranziție de durată și dificilă, ”parteneriatele centrate pe școli reprezintă o dimensiune 

importantă a construcției societății civile”, este convins sociologul Mircea Agabrian (2007, p. 5). 

Adevăratele parteneriate se bazează pe respect reciproc: cadrele didactice respectă și apreciază 

părerile și așteptările părinților referitoare la copiii lor, iar părinții respectă și apreciază eforturile 

profesorilor în oferirea unei educații de calitate pentru copii lor. Într-un parteneriat școală – familie - 

comunitate, toți membrii comunității acordă interes pentru a oferi copiilor un mediu care să ofere 

condiții pentru sănătate, siguranță și învățare. 

Colaborarea între aceste entități se extinde la împărtășirea de valori și interese, ceea ce permite 

unei comunități să dezvolte sentimente de loialitate și un nivel mai mare de încredere între indivizi. 

Parteneriatul poate determina crearea unui sentiment de afiliere comunitară care creează un sistem de 

siguranță și de apartenență care reafirmă existența noastră ca entități sociale. Acesta generează 

sentimentul de responsabilitate pentru întregul grup, care depășește interesul individual (Gilchrist, 

Alison et al, 2010). 

Așadar, colaborarea care implică familia (părinții și alți membri ai familiei) școala (cadre 

didactice și nedidactice) și comunitatea (administrație locală, biserică, furnizori de servicii de sănătate 

și servicii umane, oameni de afaceri și alții membrii comunității) este o modalitate eficientă de 

reformare și îmbunătățire a serviciilor pentru elevi și nu numai, iar când toți acești membrii lucrează 

împreună, de câștigat are întreaga comunitate. 

Promovarea unei imagini pozitive trebuie pusă în legătură cu formarea și menținerea unui 

climat pozitiv și de colaborare ce determină atașamentul tuturor față de școală, implicarea în educație 

și percepția pozitivă a rolului și statutului școlii. 
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ROLUL ACTIVITATILOR DIDACTICE IN PREDAREA ONLINE 

 

Prof. Lungescu Ramona Daniela                                                                                    

Scoala Gimnaziala Nr. 1 Albeni 

 

,,Educatia este imblanzirea unei flacari, nu umplerea unui vas’’. Socrate 

 

Eu consider că în procesul de organizare a învățării de la distanță(online) m-am adaptat treptat 

condițiilor specifice create de criză. Eu am învățat să comunic mai eficient și să relaționez mai bine 

cu elevii, cultivând încrederea în forțele elevilor, dar și ei singuri devenind mai  încrezatori. 

Eu am depus un efort dublu, pentru a studia și a utiliza noi tehnologii de învățare în condițiile 

învățării de la distanță. Eu consider că elevii mai greu au fost monitorizați, fără contactul direct, fără 

o comunicare deschisă și liberă. De asemenea, elevii trebuiau instruiți cu referire la platformele 

online, în special Classroom, Zoom, Moodle și altele. 

Evaluarea sarcinilor a decurs cu dificultăți, așa cum nu era clar dacă elevii au realizat cu ajutorul 

manualelor sau altor materiale, în ce măsură au plagiat. Părinții de asemenea au fost un factor care au 

susținut copiii lor, dar deseori au avut pretenții neîntemeiate către cadrele didactice, convingându-se 

treptat de fapt că copilul lor are nevoie de mai multă atenție și de explicație suplimentară. 

Ei au înțeles mai bine care este rolul cadrului didactic în organizarea procesului de învățare 

tradițional sau de la distanță. Pregătirea cadrelor didactice pentru lecțiile online a fost mult mai 

solicitantă decât în cazul învățământului clasic și mai obositoare. Ei trebuiau să pregătească diverse 

materiale vizuale relevante (video, PPT, postere etc.), care să faciliteze învățarea online.  

De asemenea, majoritatea profesorilor au menționat că în cadrul învățării de la distanță obțin 

mai bune rezultate dacă activitățile se desfățară în grupuri mici (4-15 persoane) și mult mai dificil în 

grupuri mai mari (peste 15-20 de persoane).  Învățarea de la distanță a devenit o oportunitate de a 

defini atât rolul elevului ca parte activă în învățare, cât și al cadrului didactic, care ar trebui să aibă în 

primul rând rolul de facilitator, să inspire învățarea și să o ghideze mai mult decât să o controleze. 

O parte din elevii mei nu s-au implicat în cadrul învățării online, nu atât din cauza că nu au avut 

posibilitate tehnică, ci nu au fost motivați. Exercițiul de învățare de la distanță a demonstrat că 

competențele digitale trebuie dezvoltate, pentru a contribui la un șir de invenții noi și descoperiri, 

crearea de sarcini creativitate și comunicare eficientă. Eu cosider că o metodă eficientă folosită la 

clasă, dar și în cadrul învățării de la distanță este cea a investigației, care încurajează elevii să găsească 

singuri soluții la problemele identificate și îi antrenează să gândească liber, critic și constructiv.  

Folosind creativ această metodă, elevii nu sunt tratați drept simpli receptori de informație de la 

profesor sau din manuale, ci singuri ajung la soluții, testează ipoteze și apoi le verifică. Așa cum 

învățarea în baza metodei investigației durează de regulă mai mult timp, tocmai instrumentele digitale 

pot fi utilizate pentru a transmite elevilor din timp informații, subiecte și detalii organizatorice. 

Aceasta va contribui substanțial și la consolidarea autonomiei învățării, dezvoltarea abilităților de 

muncă independentă, promovarea unei culturi a încrederii și a stării de bine. Eu impreuna cu elevii 

mei nu doar am invatat, am stat de vorba, am impartasit ce facem,cum ne simtim,ne-am exprimat 

propriile pareri. Am lucrat pe platforme ca ADSERVIO, CLASSROOM, grupuri de what’up, 

messenger. Elevii s-au implicat si in activitati de voluntariat,in campania Ajutoarele lui Mos 

Craciun,in colaborare cu CJRAE TG.JIU. Am realizat intalniri online cu reprezentantii de la Crucea 
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Rosie Tg Jiu, activitati foarte importante cu privire la prevenirea corona virusului si am pus accent pe 

masurile de prevenire. La ora de limba franceza am vizitat virtual Parisul, monumentele istorice din 

Franta, iar elevii si-au spus parerile despre vizita, au folosit aplicatia Word Cloud. 

Cei care educa copiii sunt demni de mai multa onoare decat cei care le dau viata; de aceea pe langa 

viata, daruiti copiilor si arta de a trai bine, educandu-i. Aristotel 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

 

Educatoare: Lupașcu Luminița                                                                                         

Școala Gimnazială Pârjol 

 

 

Segvențe din activitățile online. 

1. DS1 Cunoașterea mediului Citire de imagini ,,Cu ce calatorim?" 

 

sau vizionare ,,Sa pornim la drum". https://www.youtube.com/watch?v=63oplvjChn0 

-Activitatea copiilor; 

 

2. DEC. Ed. limbajului:lectură după imagini”Călătorim în lumea meseriilor” 
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Activitatea copiilor; 

 

3. DLC Ed. Limbajului: joc didactic: ”Ghicește leguma din coșul meu” 

https://www.youtube.com/watch?v=RbVFf8AvDLg  

4. Ed. Pentru societate “Să mâncăm sănătos!” 

 https://www.youtube.com/watch?v=GzOePXnHa_M 

Activitatea copiilor; 

 

 

 

                                                                                                                        

 

 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 4, APRILIE, 2021

174

https://www.youtube.com/watch?v=RbVFf8AvDLg
https://www.youtube.com/watch?v=GzOePXnHa_M


                                                                                                                          

,,ÎN ȘCOALA MEA-ÎMPREUNĂ CONSTRUIM UN VIITOR EUROPEAN” 

– PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII’’ – 

 

 

Prof. Mareş Nicoleta 

Colegiul Economic „Virgil Madgearu’’ Ploiești 
 

 

 

Colegiul Economic „Virgil Madgearu ‘’Ploiești a dobândit statutul de ȘCOALĂ EUROPEANĂ, 

ceea ce reprezintă certificarea că unitatea noastră se înscrie în categoria instituțiilor de învățământ 

European, având dotări corespunzătoare standardelor cerute de UE. 

Colegiul este recunoscut la nivel local și județean pentru dezvoltarea unui mediu de formare  

profesional, în context European, care să asigure pentru tinerii și adulții din Ploiești și din județul  

Prahova, un învățământ orientat spre excelență, creativitate, competențe și abilități în profesia aleasă. 

Această școală este locul în care elevii devin membrii unei comunități, parteneri de încredere într-un 

proces educativ, temeinic și de durată, care urmărește formarea unui individ pregătit și adaptat socio-

profesional. 

 
Colegiul Economic „Virgil Madgearu’’ Municipiul Ploiești, în parteneriat cu WILSHIRE 

BUSINESS HOUSE S.R.L. implementează proiectul „FUTURE – Elevul de azi, profesionistul de 

mâine ” POCU/633/6/14/132822, proiect cu finanțare nerambursabilă în cadrul căruia un număr de 

183 de elevi vor participa la activități relevante și obligatorii precum stagii de practică, ședințe de 

consiliere și orientare în carieră, dar și în cadrul unui program inovativ de antreprenoriat, prin 

planificarea, organizarea și implementarea  unui tip de „Firme de exerciţiu”. Proiectul are ca scop 

îmbunătățirea pregătirii profesionale a elevilor în vederea creșterii integrării lor pe piața muncii prin 

activități derulate de profesori de specialitate în cadrul unor firme de exercițiu, concursuri de 

antreprenoriat, gastronomie, stagii de practică la agenții economici din România. 

În perioada 2019-2020, Colegiul Economic „Virgil Madgearu„ Ploiești a încheiat parteneriat 

cu Școala Medie Voloca din Ucraina, proiect intitulat: „Educație interculturală – respect pentru 

cultura și tradițiile popoarelor”. Obiectivul proiectului îl reprezintă dezvoltarea relațiilor de cooperare 

bilaterală, prin derularea de activități privind promovarea culturii, valorilor și tradițiilor, stimularea 

creației culturale și artistice în Ucraina și România. 

Tot în această perioadă s-a derulat proiectul Erasmus – „Formarea personalului școlii pentru 

dobândirea de competențe anti bullying, în context European”, având ca obiectivf ormareaa 21 de 

persoane timp de 5 zile în Italia, Massa, format din echipa managerială, dar și responsabilii 

competențelor funcționale.Anual, Colegiul Economic „Virgil Madgearu” organizează Târgul 

Internațional al Firmelor de Exercițiu cu participarea directă pentru competițiile: „Cel mai bun 

catalog”; „Cel mai bun spot publicitar”; „Cele mai bune materiale de promovare”; „Cea mai bună 
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pagină web”. Pentru a creea un mediu de acces la învățătură,Colegiul Economic ,,Virgil Madgearu’’ 

Ploiești a găzduit elevii fiecărei clase pe aplicații precum: Google Meet, Google Classroom, 

Whatsapp, Sype, Webex, Zoom, Meet, Teams, iar profesorii au luat parte la cursuri speciale pentru a 

putea reda informația complex, corect și coerent.Totodată, elevii și părinții au fost îndrumați să 

discute cu profesorii diriginți pe whatsapp și la nivel telefonic. 

De asemenea, Colegiul Economic a creat un spațiu de învățare adecvat, asemănător cu o clasă 

reală utiliznd următoarele tipuri de resurse: 

- O platformă de interacțiune în timp real; 

- Aplicații sau platforme de colaborare online, care facilitează schimbul de documente, 

teste,aplicații, fișe de lucru sau teme; 

- Resurse educaționale deschise conținutului digital: site-uri cu informații și ilustrații, biblioteca 

online,simulări,soft educațional,aplicații pentru apeluri video, video-conferințe; 

- Aplicații pentru învățare pe care le poate crea profesorul sub forma unor 

prezentări,lecții,fișe,imagini,clipuri; 

- Telefoanele, tabletele și calculatoarele sunt considerate instrumente utile în procesul de 

învățare. Platformele online sunt produse educaționale pe care tinerii le pot accesa folosind device-ul 

preferat cu rezultate similare lecțiilor private cu un profesor mediator; 

- Folosirea echipamentelor de tip tablă interactivă pentru o predare eficientă; 

O platformă e-learning este un set integrat de servicii online, care oferă elevilor, părinților, 

profesorilor și altor persoane implicate în educație, informații, instrumente și resurse pentru a sprijini 

livrarea și managementul educațional. 

 În concluzie, s-au putut expune câteva idei, însă cu toții știm că internetul este foarte util în 

învățare atât a celor mici cât și a celor mari. Pentru cei mici tehnologia este atractivă, iar pentru cei 

mari trebuie să existe o motivație puternică pentru a o utiliza în mod eficient. 

La Școala Europeană Ploiești putem găsi tot ceea ce avem nevoie pentru a ne urma drumul într-

o lume aflată în continuă schimbare. Aici ne putem îndeplini idealurile și putem privi cu încredere 

spre viitor. 
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Promovarea Imaginii Școlii 

Educația în mediul online 

 

 

Prof. Marinela Daniela Răduță 

Școala Gimnazială Băuțar 
 

 

În momentul revenirii în on-line, părinții, copiii și cadrele didactice au știut mai mult decât anul 

trecut despre utilizarea tehnologiei,  așa că următoarea provocare este de a găsi  soluții noi la vechi 

provocări. 

Primul pas este așadar să ne gândim la experiența din primăvara trecută, să identificăm 

experiențele pozitive, pe baza lor vom putea să construim planul pentru următoarea perioadă. 

În procesul online,motivația este principalul factor, atât motivația cadrelor didactice de a 

proiecta și a desfășura activități de învățare autentice, cât și motivația elevilor pentru învățare. 

Propriile încercări anterioare au fost pentru mine cele mai interesante experiențe: utilizarea 

tehnologiei,oportunitatea pentru noi metode de învățare,să fiu mai organizată,să învăț cum să îmi 

atrag elevii spre cursurile online. 

Cheia soluției pentru problemele din această perioadă este în mâna noastră, dacă reușim să ne 

facem cu adevărat datoria, atunci rezultatele ne vor mulțumi. 

În cadrul activității extrașcolare “Educația în mediul online” pe care am desfășurat-o cu 

sprijinul Organizației “Salvați Copiii“ (decembrie 2020), elevii ciclului gimnazial au relatat 

experiențele trăite în școala online: 

- să folosească eficient munca independentă; 

- să aibă mai multă autonomie în învățare; 

- să fie mai atenți; 

- să-și gestioneze propriile emoții; 

- libertatea, creativitatea, trezitul mai târziu dimineața; 

- cel mai mult le-a lipsit: timpul petrecut cu colegii și profesorii, socializarea, excursiile școlare, 

activitățile și Proiectele inițiate….. 

 

“A-ți petrece mai multe ore în fața ecranului, dăunează sănătății” (N.R) 

„Să facem tot ce ne stă în putință, să respectăm regulile pentru ca totul să revină la normal“                  

( S. D) 

Promovarea imaginii școlii se realizează prin fiecare cadru didactic din instituție, schimbarea 

venind prin fiecare dintre noi, 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 care să vizeze 

multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplelor de bună practică în managementul instituțional. 

Factorul primordial în crearea imaginii școlii îl reprezintă calitatea procesului instructiv și 

educația asociată cu calitatea cadrelor didactice. 

Astăzi școlile sunt nevoite să intre în competiție între ele, pe baza identificării imaginii lor 

publice de către utilizatorii serviciilor lor. 

O educație de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare contribuind 

individual asupra imaginii de ansamblu a instituției școlare. Responsabilitatea aceasta este în mâinile 

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

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 4, APRILIE, 2021

177



Din perspectiva educației, sunt evidente beneficiile prezenței la școală dar trebuie să luăm în 

considerare și beneficiile școlii online, singurul mod de a continua să existe școală,de a nu pierde 

contactul cu aceasta. 

Este o perioadă diferită  față de anii anteriori,cu eforturi suplimentare din partea tuturor 

factorilor implicați, dar dacă există toleranță, solidaritate, deschidere, asumare, comunicare eficientă, 

perioada pandemică va fi depășită cu seninătate și înțelepciune. 

“ATUNCI CÂND VREM CEVA CU ADEVĂRAT, PUTEM FACE!” 
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Promovarea imaginii grădiniței                                                                                           

prin activitățile educative realizate în online 

 

 

Prof. Marinescu Carmen Monica 

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1, Târgu Jiu 

 

 

Activitățile educative reprezintă o componentă esenţială a procesului instructiv-educativ din 

grădiniţă, de aceea ele trebuie aplicate cu deosebită atenţie asupra preşcolarilor.  

 

Prin natura lor, activitățile educative realizate în online, încurajează îmbinarea relaţiilor 

interşcolare şi aceasta la o vârstă când procesul de socializare parcurge etape esenţiale. 

 

În timpul activităților educative, desfășurate în online, se pot crea unele activități interactive, 

cu ajutorul internetului, a diverselor materiale specifice vârstei preșcolare, care sunt transmise, în 

același timp, pentru toți preșcolarii și părinții. 

 

Activitățile educative în online le-am realizat în relaţie cu celelalte laturi ale educaţiei, pentru a 

duce la formarea convingerilor, sentimentelor şi atitudinilor; formarea priceperilor, deprinderilor şi 

obişnuinţelor. 

 

În activitățile educative, realizate în online, m-am folosit de cunoştinţe, pentru a optimiza 

procesul de integrare a copilului preşcolar, în mediul social şi pentru a stimula dezvoltarea 

potenţialului biopsihic de care dispune nativ copilul. 

 

Metodele şi tehnicile folosite în activitățile educative, au promovat dezvoltarea globală a 

personalităţii, au stimulat responsabilitatea copilului, prin selectarea temelor şi a mijloacelor de 

realizare, au stimulat preşcolarii în acţiune, respectiv în procesul de învăţare. 

 

În realizarea activităților educative, am inclus imagini sau videoclipuri, jocuri cu text și cânt, 

fișe de lucru, documentare, filmulețe, adaptate nivelului de vârstă și de dezvoltare a preșcolarilor.                              

  

Am folosit o serie de activități, în diferite secvențe de învățare și evaluare, ale activităților 

educative, cum ar fi unele jocuri dinamice, prin care preșcolarii au acumulat noi cunoștințe sau și-au 

testat cunoștințele, în mod atractiv, aceștia putându-le alege în funcție de preferințe, de tema zilei, de 

tema săptămânală sau tema anuală de studiu.  

 

Tot cu ajutorul jocurilor, preșcolarii au grupat elemente din anumite categorii, după criterii date 

(au ales categoria și elementele corespunzătoare fiecăreia).  

 

Cu ajutorul învățării online, preșcolarii au ocazia de a urmări, o temă care-i interesează, o 

perioadă mai îndelungată de timp, necesară investigaţiilor şi cercetărilor proprii, pentru aprofundare 

și consolidare, precum şi pentru a finaliza o lucrare cu tema primită în cadrul unei activități educative.        
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„Meseria face diferența!”                                                                                                        

la Școala Gimnazială Nr. 1 Găiseni, județul Giurgiu 

 

Dir. Mateescu Georgeta                                                                                                         

Prof. Burcea Adrian Marin 

 

În contextul societății moderne care este într-o căutare continuă de personal calificat în diferite 

domenii de activitate, Ministerul Educației și Cercetării a lansat campania „Meseria face diferența!”, 

care are ca scop promovarea învățământului profesional și dual. 

În cadrul acestei campanii unitățile școlare au desfășurat diferite activități care și-au propus să 

aducă mai aproape de elevii din ciclul gimnazial, în special față de cei din clasa a VIII-a și a VII-a, 

reprezentanții învățământului profesional care să explice avantajele alegerii unui astfel de drum în 

viață. 

Data de 26 februarie 2020 a fost ziua în care Școala Gimnazială Nr. 1 Găiseni și-a deschis 

porțile pentru a primi oaspeți speciali în cadrul unei activități incluse în această campanie, în 

colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu. 

Sub egida sloganului acestei campanii, doamna director Mateescu Georgeta, alături de 

colectivul cadrelor didactice din Școala Gimnazială nr. 1 Găiseni, Giurgiu, a invitat înaintea elevilor 

reprezentanți ai unor licee care au și secții de învățământ profesional precum Liceul Tehnologic 

„Dimitrie Bolintineanu” din orașul Bolintin Vale, județul Giurgiu, Liceul Tehnologic „Pamfil 

Șeicaru” din Ciorogârla (reprezentat de domnul director Cernat Ștefan Alexandru), județul Ilfov și 

Colegiul UCECOM „Spiru Haret” din București (reprezentat de ing. prof. Gabriel Zorzini). 

Reprezentanții acestor unități de învățământ au explicat elevilor de gimnaziu beneficiile unui profil 

tehnologic sau alegerea unei școli profesionale la finalul clasei a VIII-a. Printre avantajele enumerate 

se numără posibilitatea stagiilor de practică la unități economice, certificarea profesională la finalul 

celor 3 ani de studii, bursa în valoare de 200 de lei, un grad ridicat de angajare imediat după încheierea 

cursurilor profesionale. 

De asemenea, au fost invitati și absolvenți ai școlilor profesionale pentru a le vorbi elevilor 

despre avantajele pe care le-au identificat în urma absolvirii unor astfel de unități de învățământ și 

cum s-au folosit de competențele dobândite. Oaspeții au avut diverse meserii precum electrician, 

croitor, mecanic auto. La finalul intervențiilor elevii au avut posibilitatea să adreseze întrebări celor 

prezenți cu privire la motivele care i-au împins să aleagă această cale în viață și care au fost beneficiile 

pe care le-au identificat în cariera lor. 

Elevilor li s-a prezentat și site-ul oficial al campaniei, www.alegetidrumul.ro, o platformă 

dedicată elevilor care poate fi folosită ca mijloc de orientare în alegerea meseriei, care conține acte 

normative pentru profesori și unde companiile vor avea posibilitatea să se implice direct în formarea 

elevilor participanți la program. 

În finalul activității elevii prezenți au primit pliante de informare de la membrii liceelor prezente 

în vederea studierii mai bine a ofertei educaționale și pentru a considera toate variantele în vederea 

alegerii unui drum potrivit pentru ei, care să le asigure succesul profesional.  
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Promovarea imaginii școlii în condițiile învățării on line 

 

 

Prof. dr. Matei Anca Ramona, 

Colegiul Național „Ștefan cel Mare”, Târgu Neamț 
 

 

 

Școala, ca instituție, este indisolubil legată de viață comunității din care face parte, ea trebuie 

să preîntâmpine și să se plieze pe nevoile beneficiarilor actului educațional sau pe necesitățile pieței 

de muncă din zona în care activează.  

 

Întotdeauna, o școală de prestigiu, remarcată prin calitatea și diversitatea ofertei educaționale, 

prin rezultatele obținute de elevi, dar și prin competența cadrelor didactice, va fi un reper important 

al comunității, care îi va atrage într-o măsură mai mare pe potențialii parteneri. Dar pentru ca acest 

deziderat să se realizeze, este necesară promovarea imaginii școlii prin acțiuni coerente adresate 

grupului-țintă. În condițiile învățării on line, școala tradițională a trebuit să se reinventeze și să se 

adapteze la condițiile impuse de pandemie, iar procesul de promovare a instituției a devenit mai 

dificil, determinând noi abordări și solicitând creativitatea factorilor implicați. 

 

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

o parte, de stilul managerial al celui aflat în postura de conducere  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 cu rol persuasiv.  

 

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 mod obișnuit, acțiunile de promovare a imaginii Colegiului Național „Ștefan cel Mare”, din 

Târgu Neamț, în care îmi desfășor activitatea didactică, au constat în:  

 

• difuzarea informaţiilor cu privire la oferta educaţională a instituției (prezentarea programelor 

și proiectelor educaţionale, a bazei materiale, resurselor umane și a rezultatelor şcolare obținute de 

elevi la olimpiade, concursuri, examene naționale);  

• 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, 

pagina web a instituției).  

 

În condițiile învățării on line, aceste acțiuni de promovare a imaginii școlii au fost translate în 

spațiul virtual, beneficiind de avantajele acestuia: transparență, transmiterea unui volum mare de 

informații în forme variate, lărgirea plajei destinatarilor (elevi, părinți, cadre didactice, sau orice 

persoană interesată de mediul educațional). Astfel, „cartea de vizită" a colegiului nostru s-a 

digitalizat, adaptându-se realității actuale.  
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Voi oferi, spre exemplificare, doar o activitate susținută de elevi și profesori ai Colegiului 

Național „Ștefan cel Mare” prin care imaginea școlii noastre a fost popularizată în mediul on line. În 

parteneriat cu Fundația Culturală „Ion Creangă", din Târgu Neamț, aceștia au participat la programul 

omagial dedicat povestitorului humuleștean Ion Creangă, care s-a desfășurat pe google meet, fiind 

transmis live pe pagina de facebook a fundației, pe 30 decembrie 2020, ora 17.  

Evenimentul a fost vizualizat de 2500 de persoane și a cuprins activități diverse precum: 

interpretări critice ale operelor lui Ion Creangă, dramatizări ale unor subiecte din Amintiri din 

copilărie, referate, prezentări power point, dezbateri pornind de la întrebările enunțate de public. 

Acest exemplu demonstrează faptul că promovarea școlii în mediul on line este posibilă, atingându-

și obiectivele și țintele persuasive, și că va deveni o alternativă la metodele tradiționale chiar și în 

momentul în care vom reveni la formatul învățării față în față. Ceea ce pare inițial un dezavantaj se 

poate transforma într-un beneficiu, dacă știm să-l valorificăm cu inteligență și creativitate. 
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ȘCOALA ONLINE LA SĂCĂDATE 

 

Realizat de Prof. înv. primar, Menning Simona 

 

 

Unde este satul Săcădate? Vă scriu imediat. Satul Săcădate se află în Transilvania, în judetul 

Sibiu, Orașul Avrig, Satul lui Gheorghe Lazăr, la trei km de acesta, pe malul drept al Oltului.  Aici 

se află o școlală mare și frumoasă, cu etaj, cu teren de fotbal și volei, cu curte frumoasă și cu copii 

plini de viață și veselie. Școala aparține de Școala Gimnazilă Avrig și este o structură a acesteia. 

Mă numesc Menning Simona. Lucrez cu o clasă simultană de elevi și intrând în mediul online, 

ca toți elevii și dascălii din țara noastră, am încercat să fac atractivă, utilă și plăcută activitatea școlară 

și extrașcolară.           

Pentru că jocul este specific copilăriei și pentru că dorința copiilor este foarte mare pentru 

jocurile pe calculator, am introdus jocuri educative precum kahoot, jocuri de pe wordwall, quizizz, 

storyjumper, jocuri cu tabla înmulțirii, asq. 

La orele de limba și literatura română am fofosit storyjumper. Elevii au foarte încântați să creeze 

povestea lor, să adauge imagini, efecte sonore și să își înregistreze propria citire. Prin această 

activitate elevii și-au dezvoltat creativitatea, și-au perfecționat și folosit abilitățile de utilizare a 

calculatorului în mod util și cu mare bucurie, au citit cu mare plăcere, s-au coretat și au luat-o de la 

capăt. O fetiță de clasa a doua mi-a spus că: „Am păzit povestea, domna, ca să nu intre cineva să o 

strice, pănă la opt seara.”  

Vă imaginați cu cât entuziasm și bucurie au lucrat!     

https://www.storyjumper.com/book/read/93153876 

La toate materiile am pus tot felul de materiale audio-vizuale, care le-a plăcut foarte mult. Prin 

aceasta am reușit să le aduc informațiile necesare într-un mod plăcut, dar le-am arătat și altă ,,față,, a 

internetului, calculatorului și a jocurilor pe calculator. 

Link-uri utilizate: https://youtu.be/o-VE74dDOOk - AV-AP 

https://wordwall.net/ro/resource/914127/joc-matematic-cl-i - MEM 

https://create.kahoot.it/details/9783d132-622a-44c3-852d-faf747ac19d4- Ed. Civică 

https://app.asq.ro/ - Istorie 

La orele de AV-AP am confecționat feicitări pe o aplicați de pe calculator.Felicitările obținutele 

le-am trimis elevilor de la Școala Gimnazială Avrig și la Școala Gimnazilă Racovița, școli cu care 

avem parteneriate. Elevii au realizat felicitări și  pentru cei dragi și pentru doamnele directoare și 

doamnele învățătoare. https://www.canva.com/design/play?category=tACVL2ns1Zw 

În cadrul parteneriatului cu Asociația Vatra Satului Săcădate am avut o activitate comunitară 

pentru oamenii vârstnici ai satului. De Crăciun, elevii mei au realizat felicitări pentru oamenii 

vârstnici ai satului, pe calculator, pe care eu le-am printat și le-am timis Asociației Vatra Satului 

Săcădate, care le-a împărțit împreună cu alimente oamenilor vârstnici din satul nostru. Această 

activitate le-a adus multă bucurie și satisfacție.        
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În luna decembrie am adaptat mult așteptata Serbare de Crăciun, activității online. Elevii, 

părinții și eu am fost încântați de poeziile și colindele pregătite de elevi cu atât drag și chiar dacă 

,,Moșul,, nu a venit ca în alți ani, copiii s-au bucurat mult de darurile primite. Ne-am simțit bine, 

fericiți, barierele au dispărut, iar magia Crăciunului a copleșit din nou inimile noastre.   

,,Fiecare zi reprezintă un nou început, o nouă mică viață. Mulți s-au luptat pentru a trăi până 

în acest moment până în această zi. Această zi ne dă ocazii pentru a învăța ceva nou: există lucruri 

care ni se vor întâmpla o dată în viață, și depinde de noi dacă vom profita de aceasta sau nu.” 

        LEO BUSCAGLIA   

Așa am încercat și eu, împreună cu elevii mei, să folosim clipa, să folosim ceea ce ne oferă 

viața ca să învățăm ceva nou, ceva util chiar dacă școala o praticăm în mediu online. Prin aceste 

activități și prin ce s-a sădit în sufetele noastre consider că am promovat imaginea Școlii Săcădate. 
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Importanța lectoratelor cu părinții 

 

Prof. Mihaela Moraru, 

Lic. Tehn. “Grigore Antipa”, Bacău 
 

 

 

În general toată lumea apreciază efectele benefice ale unei participări active a parinţilor la 

activităţile sociale. Din păcate, mulți părinți sunt prea ocupați de problemele familiale, profesionale 

sau sociale pentru a putea urmări evoluția copiilor lor sau coerența dintre educația pe care copilul o 

primește în familie și cea școlară. 

Barierele evocate cel mai adesea în privința participării parentale sunt: 

- lipsa de timp a părinților; 

- limitarea relațiilor dintre părinți și personalul didactic la ocazii speciale (la sedințele cu 

părinții, la serbări, etc.); 

- faptul că nu există comunicare decât în perioade critice ale copilului sau, și de cele mai multe 

ori când se caută un responsabil pentru aceast[ situație, în loc de o soluție. 

Când părinții sunt chemați la scoală, deseori aceștia refuză vehement colaborarea cu cadrul 

didactic. 

Lectoratele cu părinții pot fi ușor confudate cu ședințele cu părinții. 

Acestea constitue lucruri diferite, primele putând fi incluse în cadrul celor din urmă.  

Lectoratele cu părinții presupun o colaborare mai strânsă între profesori și părinții elevilor, prin 

implicarea acestora în viața școlii, este o activitate formală și informală în același timp. 

Sedința cu părinții presupune discutarea comportamentului elevilor, situația la învătătură , prea puțin 

li se aduc la cunoștință în cadrul acestor ședințe despre inovațiile făcute în școală sau alte realizări. 

De aceea se recomandă organizarea de lectorate, pentru o mai bună cooperare între școală și 

comunitate. 

Temele care pot fi abordate la ședințele cu părinții sunt diverse.  

Acestea se pot alege și adapta în funcție de nevoile și problemele clasei. 

Un exemplu de la o clasă de a VII a, exemplu dat doar pentru semestrul I al anului şcolar,: 

 

Nr. 

crt. 

Săptămâna Tema Observaţii 

1. S1 Dezbaterea regulamentului de organizare şi funcţionare al 

şcolii 

 

2. S2 Care este rolul evaluării iniţiale?  

3. S3 Importanţa lecturii  

4. S4 Temele pentru acasă  

5. S5 Modalităţi de combatere a absenteismului   

6. S6 Analiza situaţiilor elevilor cu părinţi plecaţi în străinătate   

7. S7 Părinţii – parteneri în educaţie  

8. S8 Ce şapte ani de acasă  

9. S9 Bunele maniere acasă şi la şcoală  

10. S10 Comunicarea – factor esenţial în relaţia copil-părinte  

11. S11 Gestionarea timpului elevului  

12. S12 Gestionarea timpului elevului  

13. S13 Încurajarea, lauda şi recompensa  

14. S14 Situaţia la învăţătură pe semestrul I  
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Acestea sunt alese în funcție de ceea ce caracterizează grupul de elevi de la clasa respectivă. La 

nivel liceeal temele sunt adaptate vârstei. În timpul acestor lectorate pot fi aduşi invitaţi alţi profesori, 

de obicei din consiliul clasei, psihologul şcolii, medici, reprezentanţi ai unor instituţii.  

Pot fi abordate teme propuse de părinţii elevilor, se pot utiliza materiale adecvate gen planşe, 

pliante, imagini proiectate, fişe de lucru, interviuri, chestionare, regulamentul de ordine internă,  

De asemenea, părintii trebuie implicați alături de cadrul didactic și de copii în diverse activități 

extrașcolare:serbările școlare, vizite la muzee, expoziții, vizionare de filme, spectacole, excursii și 

vizite organizate în oraș sau în afara orașului, amenajarea mediului educațional (sala de clasă, sala de 

sport, cabinete, holuri), îngrijirea mediului înconjurător apropiat (curtea școlii, parcul școlii), 

simpozioane, seminarii, având ca tema relațiile școală-familie, familie-elev, rolul educativ al familiei 

și al școlii. 

Familia iși cunoaște cel mai bine copilul și e preocupat[  de  satisfacerea  nevoilor de bază ale 

acestuia. 

Părintele trebuie să perceapă realist ritmul în care se dezvoltă copilul sau să pretuiasca fiecare 

succes și să admită nivelul de dezvoltare și evoluție a acestuia. 

 

Bibliografie: 

http://www.ziare.com/life-style/psihologi/sfatul-psihologului-totul-despre-activitatile-

extrascolare-ale-copilului-1076077 

http://www.qreferat.com/referate/pedagogie 

http://cseirosiori.ro/relatia-scolii-cu-parintii/ 
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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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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

Școala online 

 

 

Prof. Mihaiela Jecherean                                                                                                     

Liceul cu Program Sportiv ”Cetate”, Deva- Hunedoara 

 
 

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. Promovarea imaginii unității noastre școlare, Liceul cu Program Sportiv ”Cetate” Deva 

din județul Hunedoara, reprezintă o proprietate pentru o bună colaborare între cei trei parteneri 

educaționali: școala/ profesor – elev – părinte. 

Activitățile extrașcolare (fie ele si online) 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 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.  

Școla mea este una compexă. De ce? Pentru că așa este. Deține toate palierele de învățământ de 

la grădiniță până la liceu, deține Loturile de Gimnastică (junioare și senioare), Lotul de Judo 

(senioare), 11 discipline sportive per total, fiecare dintre ele au sportivi de înaltă performanță cuprinși 

în Loturile naționale. Liceul cu Program Sportiv ”Cetate” Deva, are în subordine și Clubul Sportiv 

Școlar ”Cetate”, unde sunt curinși sportivi legitimați.Unitatea noastră mai cuprinde și locuri de 

cazare, cantină și mai multe săli de antrenament (destinate pe specifiul sportului), terenuri de sport 

destinate jocurilor. 

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. Educația este cel 

mai puternic motor al schimbărilor sociale și al dezvoltării, dar pentru activitatea acestui motor sunt 

necesare schimbări fundamentale, care sa facă posibila dezvoltarea unei societăți echilibrate, bazată 

pe cunoștințe. Școala ține cont de marile schimbări ale lumii moderne și reacționează prima, 

schimbând sistemul educaționale vechi cu unul modern. 
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Imaginea unei instituții educaționale este determinata de un ansamblu de criterii, cum ar fi: 

reguli 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. 

Imaginea este dependentă de sistemul informațional în care se formează, fiind condiționată de 

caracteristicile de vârsta, sex, religie, nivelul de cultură și instruire, apartenență etnică sau politica, 

etc.   

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 și cu 

tradiție.  

Cu nostalgia anilor în care am fost și eu eleva (de la 6 ani) acestei școli și sportivă de 

performanță până la liceu, practicând gimnastica artistică și mai târziu atletismul cu toate probele 

acestui sport complex. Am rămas sportivă de-a lungul anilor prin diverse forme de manifestare, cu 

influențe majore din sporturile preferate (gimnastica și atletismul) practicate și trăiesc cu bucurie 

experiența de profesor/ antrenor care oferă satisfacții muncii depuse. 

 Sunt mândră de școala mea! 

 

 

 

 

https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/268-275_1.pdf 

https://www.didactic.ro/materiale-didactice/importanta-activitatilor-educative-realizate-in-

online-pentru-promovarea-imagini 

http://basarab.ro/wp-content/uploads/2017/01/PROIECT-DE-DEZVOLTARE-CNMB.pdf 
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Importanța activităților educative realizate în online                                                   

pentru promovarea imaginii școlii 

 

Prof. înv. preșcolar Mihuța Mădălina Paula,                                                           

Școala Gimnazială nr. 1 Remetea 

 

 

Școala Gimnazială numărul 1 Remetea din județul Bihor, comuna Remetea beneficiază de toate 

nivelurile învățământului preuniversitar (preșcolar, primar, gimnazial și liceal) si este permanent 

preocupată de asigurarea spațiului și a materialelor necesare unei bune desfășurări a activităților 

instructiv-educative cât și de perfecționarea cadrelor didactice preocupate de carieră și de formarea  

În contextul actual de SARS-COV2, cadrul didactic trebuie sa folosească o serie de mijloace 

didactice cât mai atractive în realizarea procesului instructiv-educativ care se desfășoara online. 

Utilizarea mediului virtual ca mijloc didactic devine necesar în aceste condiții și fiecare cadru didactic 

contribuie la crearea imaginiii școlii printr-o pregătire profesională, o atitudine inovativă și deschisă 

în modul de realizare al activității și în relațiile cu elevii. Se va asigura o atmosferă relaxantă care va 

permite stimularea creativă a elevilor si totodata conținutul trebuie să fie adaptat particularităților 

elevilor.   

În următoarele rânduri o să descriu câteva dintre activitățile desfășurate online de către cadrele 

didactice cu elevii, în actualul context pandemic.  

Şcoala online nu trebuie să fie doar o povară, ci şi o provocare. Autodidactă, învăţătoarea 

Camelia Simona Florea face singură animaţii video cu lecţii de matematică şi le publică pe YouTube, 

ca să-i ajute pe copii, profesori şi părinţi deopotrivă. Ea s-a inspirat de la americani, unde a vazut 

asemenea lectii, foarte utile, mai ales pentru homeschooling (n.r. şcolirea acasă, pentru copiii care 

nu sunt înscrişi într-o unitate de învăţământ). Videoclipurile au un impact foarte mare pentru copii şi 

sunt o modalitate eficientă pentru predare.  Dornică să facă ea însăşi asemenea videoclipuri animate, 

l-a rugat pe fiul ei să o înveţe cum să le creeze.  

În vacanţa de vară din anul trecut, a exersat şi a creat videoclipuri despre şcoala în pandemie, 

cu sfaturi pentru motivarea copiilor ori despre regulile anti-Covid. Cum între timp toate lecţiile s-au 

mutat pe internet, Camelia s-a adaptat şi, pe lângă orele online pe care le ţine cu elevii ei, face lecţii 

video disponibile oricui intră pe canalul ei de YouTube. Prima lecţie de mate, publicată pe YouTube 

pe 8 ianuarie, a avut ca subiect fracţiile. "Matematica pe înţelesul celor mici: Să învăţăm fracţiile cu 

Simo!". A ales să folosească un limbaj simplu, exact ca la clasă, şi, pentru a personaliza videoclipurile, 

a creat şi o variantă animată a ei, profesoara digitală "Simo" (Simona fiind al doilea ei prenume), care 

le explică micuţilor "misterele" matematicii. 

Învăţătoarea este convinsă că menirea ei de cadru didactic nu este doar să predea respectând 

programa şcolară, ci să se perfecţioneze continuu, pentru ca mesajul ei să ajungă mai uşor la copii. 

De altfel, Camelia a participat în ultimul deceniu la mai multe cursuri şi programe de formare, inclusiv 

pentru dobândirea de aptitudiuni digitale. Sunt convinsă că, în următorii ani, conţinutul audio şi vizual 

va avea un succes şi mai mare şi va fi nelipsit din educaţie.  

Un alt eveniment la care au particitat dascalii si elevii nostri prin intermediul scolii online a fost 

Festivalul - concurs de tradiții și obiceiuri „Oul de Paști” - Drăgoteni, inițiat în 1997. Acesta s-a 

derulat an de an cu o participare din ce în ce mai numeroasă, devenind un reper al manifestărilor 

religioase pascale în zona Beiușului, fiind în același timp cel mai vechi festival de acest gen din țară, 

desăvârșindu-se într-un eveniment care dă posibilitatea tuturor să-și amintească de momentele 

copilăriei când, alături de bunici, aplecați asupra lumânării și a cutiei cu ceară aromată, au luat pentru 

prima dată, în mâna tremurătoare, bizarca. 
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Din cauza contextului actual, ediţia nr. XXIV nu s-a putut desfășura în acest an, dar Școala 

Gimnazială Nr. 1 Remetea continuă să promoveze arta și tradiția populară cu ajutorul mediului online, 

prin Concursul cu participare indirectă ”Drăgoteni - Pe urmele Mântuitorului în Săptămâna Mare” 

din cadrul Festivalului - concurs de tradiții și obiceiuri „Oul de Paști” – Drăgoteni, 16 aprilie 2020. 

Stând în casă, elevii, sub îndrumarea părinților de această dată și la solicitarea dascălilor, 

continuă să promoveze obiceiurile şi tradiţiile culturale şi meşteşugăreşti locale, trimițându-ne pe 

adresa de email foarte multe lucrări la cele trei secțiuni ale concursului. Astfel, putem spune că orice 

activitate creativă poate fi stimulată și adaptată la mediul online. 

Începutul anului școlar 2020-2021 a fost un prilej de bucurie pentru întreaga comunitate din 

Remetea, întrucât elevii și dascălii au fost implicați în trei proiecte Erasmus+: What's up Mr Bug? 

Insects As the Wonder of Ecosystem; Theater and cultural exchanges; Eco -Warriors Small-Steps.  

Partenerii noștri în aceste proiecte vor fi școli din Anglia, Franța, Polonia, Bulgaria, Portugalia, 

Croația, Turcia, Lituania. 

Contextul pandemic actual ne dă emoții în ceea ce privește buna desfășurare a actului 

educațional, dar împreună (părinți, elevi, profesori) vom face față tuturor provocărilor. 

În perioada 23 – 27 noiembrie, de ZIUA RECUNOȘTINȚEI – in cadrul Școalii Gimnaziale  

„Petru Miheș” Meziad s-au desfășurat diverse activități online în cadrul proiectului local FESTIVAL 

ȘI SĂRBĂTOARE ÎN SPAȚIUL ANGLO-FRANCOFON, sub atenta îndrumare a cadrelor didactice 

implicate - prof. Șerb Amelia Iulia (coordonator), prof. Faca Nicoleta, prof. Boiț Ioan, prof. Fărcuț 

Ioana. Aceste activități au fost: prezentare Powerpoint, vizionare de film artistic / de desene animate, 

lecturare de texte și compunere de mesaje / scrisori de mulțumire. Sărbătoare tipic americană, 

Thanksgiving Day, zi dedicată exprimării recunoștinței, reprezintă pentru elevii români un nou prilej 

de a-și îmbogăți vocabularul în limba engleză, de a învăța despre tradiții și obiceiuri din cultura 

americană. Cu toții au reușit să-și exprime recunoștința în diferite moduri, iar rezultatele activității 

sunt mai mult decât grăitoare. Elevii au înțeles ce înseamnă să fie recunoscători pentru tot ceea ce au, 

cum să le mulțumească persoanelor apropiate pentru ceea ce au făcut și fac pentru ei.      

Pe pagina de facebook a școlii noastre sunt mereu prezentate secvențe ale activităților în care 

sunt implicați elevii. În perioada școala online cadrele didactice au desfășurat activitățile intructiv –

educative prin intermediul platformei Google for Education.Cadrele didactice au îndrumat elevii să 

desfășoare activități extra-curriculare, încurajând implicarea familiei. Dintre activități, enumar:-

,,Poster Lifeline -evenimente importante din viața’’, ,,Gătim in familie’’- ,,Comori din lazile de 

zestre’’, ,,Cum sa te protejezi de Coronavirus?’’, ,,Natura și literatura’’. 

In concluzie, educația de calitate desfășurată în mediul online 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 foarte rapid.  
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ŞCOALA ŞI PROVOCĂRILE LUMII CONTEMPORANE 

 

Prof. înv. primar, Minea Teodora,                                                                                      

Şcoala Gimnazială Filiaşi 

                                                        

  

,,Omul nu poate deveni om decât prin educaţie”- spunea Kant, prin urmare omul nu se naşte 

om: ,, tot ceea ce constituie umanitate: limbajul şi gândirea, sentimentele, arta, morala – nimic nu 

trece în organismul noului născut”- fără educaţie. 

Menirea educaţiei este aceea ,,de a înălţa pe culmi mai nobile de viaţă omul, comunitatea 

etnică şi umanitatea, prin cultivarea valorilor spiritului”. 

Educaţia este unul dintre fenomenele care a apărut o dată cu societatea umană, suferind pe 

parcursul evoluţiei sale, modificări esenţiale. De la acţiunea empirică de pregătire a tinerei generaţii 

pentru viaţa socială educaţia a parcurs un drum lung devenind o adevărată ştiinţă cu statut propriu. 

Epoca actuală a informatizării, a călătoriilor interplanetare, 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. 

Realitatea contemporană demonstrează că rolul şcolii nu numai că nu s-a diminuat, ci a devenit 

tot mai complex. Ideile libertăţii şi descătuşării, umanismului şi creativităţii în educaţie ne îndeamnă 

să distrugem zidul de nepătruns al gândirii materialiste care ani în şir a creat stereotipii eronate. 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. 

Specialiştii sunt de acord cu patru teze pe care trebuie să se bazeze acţiunea constructivă: 

• educaţia este azi în centrul preocupării tuturor popoarelor; 

•  învăţământul trebuie să fie considerat în orice societate, ca un ansamblu omogen, care să 

reflecte nevoile societăţii şi mijloacele de care dispune pentru satisfacerea lor; 

• criza existentă se manifestă pe două planuri: decalajul existent între aspiraţiile indivizilor şi 

nevoile societăţii, pe de o parte, şi capacităţile  

• sistemului de învăţământ, pe de altă parte, şi prăpastia existentă între ţările în curs de 

dezvoltare şi cele industrializate.   

Marile probleme cu care se confruntă omenirea cer o rezolvare urgentă, prin folosirea celor mai 

eficiente mijloace şi forme de educaţie. Se consideră că abandonarea valorilor tradiţionale ale 

educaţiei, lipsa unui sistem axiologic de educaţie prin valori şi pentru valori şi criza de conştiinţă 

morală şi spirituală a adus şcoala şi educaţia în faţa imperativelor lumii contemporane. 

S-a considerat că dezvoltarea nu poate fi autentică fără pace, că pacea nu poate fi autentică fără 

respectarea drepturilor omului şi asigurarea libertăţilor fundamentale, că, la rândul lor , aceste libertăţi 

şi drepturi sunt iluzorii acolo unde domneşte mizeria, foametea şi analfabetismul. Aceste evoluţii l-

au condus pe Aurelio Peccei la introducerea unui nou concept, acela de problematică a lumii 

contemporane. 
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A. Toffler afirma că trebuie create „consilii ale viitorului” care au nevoie de planificatori 

profesionişti, dar şi de studenţi, de tineri care caută responsabilităţile şi le văd ca fiind aducătoare de 

beneficii şi satisfacţii.  

Conceptul s-a impus şi este folosit astăzi în mod frecvent. El pune în lumină tocmai 

caracteristicile acestei problematici, care se impune atât colectivităţilor naţionale, cât şi grupurilor şi 

în cele din urmă persoanelor. 

Pe ansamblu, problematica lumii contemporane prezintă: 

• caracter universal, în sensul că nici o ţară de pe glob şi nici o regiune nu se poate plasa în 

afara acestei problematici; 

• caracterul global, în sensul că ea afectează toate sectoarele vieţii sociale, constituind o sursă 

de probleme deschise şi, în unele cazuri, de dificultăţi atât pentru sfera vieţii materiale, cât şi pentru 

cea a vieţii spirituale; 

• o evoluţie rapidă şi greu previzibilă, în sensul că oamenii se văd puşi în faţa unor situaţii 

complexe pentru care nu sunt pregătiţi, pentru abordarea cărora nu au metode sau soluţii adecvate; 

• caracterul pluridisciplinar, adică cu conexiuni puternice şi numeroase în faţa acestor 

demersuri epistemologice; oamenii, tentaţi să folosească demersuri unidisciplinare şi nu 

pluridisciplinare, se văd dezorientaţi; 

• caracter prioritar şi presant, în sensul că presiunile exercitate asupra comunităţii mondiale şi 

a fiecărei comunităţi naţionale sunt puternice, de neeludat, cerând răspunsuri prompte, ingeniozitate 

şi deseori eforturi financiare importante. 

Viitorul educaţiei constituie o prioritate a comunităţii mondiale; naţiunile au nu numai dreptul, 

dar şi datoria de a se sprijini reciproc pentru ca prin educaţie, cultură şi ştiinţă să ajungă la pace, 

progres şi prosperitate şi nu la haos, la dezumanizare, la disperarea provocată de un mediu în continuă 

degradare.                                         

Se afirmă pe bună dreptate, că unul dintre elementele definitorii ale societăţii contemporane 

este schimbarea. Noul mileniu în care păşim a moştenit însă multe probleme sociale, economice şi 

politice, care, deşi au marcat în mare măsură ultima jumătate de secol, sunt departe de a-şi fi găsit 

soluţiile. Dintre aceste probleme menţionăm: terorismul internaţional, rasismul, creşterea numărului 

săracilor, a analfabeţilor şi a şomerilor, etc. 

Analfabeţi nu sunt doar cei ce nu ştiu să scrie şi să citească, ci şi cei care au deficienţe în 

cunoştinţele de bază, vorbindu-se de analfabetismul funcţional, iar mai nou şi de cel computerial. 

Educaţia caută să contribuie la ameliorarea acestor probleme prin acţiuni specifice de prevenţie. 

Datorită eşuării în a găsi soluţii putem spune că educaţia se află în situaţie de criză. Prin criză se 

înţelege decalajul dintre rezultatele învăţământului şi aşteptările societăţii. Dintre soluţiile specifice 

şi generale găsite enumerăm: 

 - inovaţii în conceperea şi desfăşurarea proceselor educative; 

 - introducerea noilor tipuri de educaţie în programele şcolare; 

 - întărirea legăturilor dintre acţiunile şcolare şi cele extracurriculare; 

 - formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice; 

 - conlucrarea dintre cadre didactice, elevi, părinţi şi responsabili de la nivel local; 

 - organizarea de schimburi de informaţii între statele europene; 

 - regândirea procesului de educaţie în vederea integrării cu succes a  tinerilor în viaţa 

profesională şi socială. 
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Impasul în care a intrat şcoala contemporană a fost provocat de trei categorii de explozii: 

explozia cunoştinţelor, explozia demografică şi explozia aspiraţiilor. Datorită dezvoltării ştiinţei şi 

tehnicii, s-a acumulat o imensă cantitate de informaţie care depăşeşte posibilităţile de asimilare oferite 

de tehnicile de instruire din trecut. 

În vederea facilitării adaptării la schimbare, ideal este ca educaţia să asimileze direcţia, 

conţinutul şi ritmul dezvoltării sociale, să-şi prefigureze conţinutul în funcţie de exigenţele societăţii 

viitoare, să pregătească omul pentru a se adapta la schimbare, prevenindu-se sau limitându-se stresul 

schimbării. 

Prin urmare, modul de dezvoltare a lumii contemporane este legat, în mare măsură, de modul 

în care educaţia poate să satisfacă cerinţele acestei dezvoltări. 

Răspunsurile educaţiei se situează pe două mari planuri: unul al lărgirii ariei şi conţinuturilor 

educaţiei şi altul constituit din inovaţiile în conceperea şi efectuarea proceselor educative. În primul 

caz se impune o elaborare riguroasă a educaţiilor, iar în al doilea caz se impune problema regândirii 

procesului de educaţie, în privinţa orientării, dimensionării, instrumentalizării elementelor de 

conţinut, în vederea integrării tinerei generaţii în viaţa socială prin intermediul profesiunii. 

Problemele lumii contemporane au impus constituirea unor noi tipuri de educaţie dintre care:  

• educaţia relativă la mediu (educaţia ecologică);  

• educaţia pentru pace şi cooperare; 

• educaţia pentru participare şi democraţie; 

• educaţia pentru sănătate; 

• educaţia interculturală; 

• educaţia în materie de populaţie sau demografică; 

• educaţia economică şi casnică modernă; 

• educaţia pentru drepturile omului; 

• educaţia pentru schimbare şi dezvoltare;  

• educaţia pentru comunicare şi mass-media; 

• educaţia nutriţională; 

• educaţia pentru timp liber. 

Noile educaţii s-au impus într-un timp foarte scurt, dat fiind faptul că ele corespund unor 

trebuinţe de ordin sociopedagogic din ce în ce mai bine conturate. 

Fără îndoială, lista noilor educaţii nu se încheie aici. Proliferarea lor creează dificultăţi 

autorităţilor în ceea ce priveşte includerea lor în planurile de învăţământ. 

Conţinuturile, finalităţile şi obiectivele noilor educaţii propun un demers prin care educaţia 

încearcă să răspundă exigenţelor lumii contemporane şi să producă o schimbare a actului educativ în 

favoarea educaţiei bazată pe învăţare inovatoare, societală şi adaptabilă. 

Noile educaţii sunt definite la nivelul programelor şi a recomandărilor UNESCO ca răspuns la 

imperativele lumii contemporane. Procesul declanşat stimulează trecerea de la demersurile specifice 

la abordările globale, interdisciplinare şi permite aprofundarea unor probleme sociale care cer soluţii 

concrete: democraţia, pacea, mediul, alimentaţia, sănătatea etc. aceste educaţii trebuie să fie gândite 

în condiţiile optimismului pedagogic, putând facilita descoperirea răspunsurilor la problemele cu care 

se confruntă fiecare generaţie. 

Modurile de a grupa sau prezenta noile tipuri de conţinut variază, dar obiectivele lor sunt 

aceleaşi. Şcoala contemporană nu mai poate ocoli această problematică interdisciplinară care este a 

tuturor profesiunilor şi a tuturor cetăţenilor capabili să-şi îndeplinească rolurile sociale, etice şi 

politice care le revin. Introducerea noilor educaţii se face prin intermediul a două strategii:  
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a) prima strategie vizează promovarea unor noi modele consacrate diferitelor educaţii 

mergând până la crearea unor noi discipline mai cuprinzătoare (educaţia civică, educaţia cetăţenească, 

educaţia globală etc.); 

b) a doua strategie presupune infuzia de elemente noi în conţinuturile tradiţionale, strategie 

adoptată în multe ţări, inclusiv în ţara noastră. 

În ciuda situaţiei paradoxale în care se găseşte, în pofida obstacolelor cu care se confruntă, 

educaţia este invitată să pregătească într-o manieră activă, mai constructivă şi dinamică, generaţia 

viitoare. În aceste condiţii noile educaţii vin să pregătească un comportament adecvat, adică raţional 

care să atenueze în parte şocul viitorului.    

 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

 

1. Tomşa, Ghe., 2005, Psihopedagogie preşcolară şi şcolară, Ministerul Educaţiei şi 

Cercetării, Bucureşti. 

2. Cucoş, C., 1998, Psihopedagogie,Editura Polirom,Iaşi  

3. Joiţa, E., 2003, Pedagogie şi elemente de psihologie şcolară, Editura Arves, Craiova. 

4. Toader, A. D.,1995, Psihologia schimbării şi educaţia. Polarităţi şi accente ale procesului 

educaţional, EDP, Bucureşti. 

5. Macavei, E., 1997, Pedagogie. Propedeutică. Didactică, EDP Bucureşti.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 4, APRILIE, 2021

198



 

"PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII" Școala online                                                    

Muzee virtuale 

 

Mioc Adina Daniela                                                                                                         

Colegiul Tehnic “Emanuil Ungureanu” Timișoara 

 

Promovarea imaginii școlii reprezintă o prioritate a fiecărei instituții de învățământ. Crearea şi 

promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se realizează, în primul rând, prin 

rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții fiind, în principiu, primii interesați de acest 

aspect, dar și prin activități educative școlare și extrașcolare atractive.  

Trecerea de la activitățile educative școlare, extrașcolare și extracurriculare desfășurate în față 

la cele online reprezintă o provocare pentru fiecare cadru didactic. Identificarea activităților școlare 

educative extrașcolare și extracurriculare online pentru elevi în această perioadă cu multe restricții 

impuse necesită multă originalitate.  

O astfel de activitate o reprezintă și vizitarea în mediu virtual a unui muzeu. Dintotdeauna, 

muzeele au reprezentat o comoară a cunoașterii și un mod plăcut de a-ți petrece timpul liber. „Muzeele 

aduc în atenţia contemporaneităţii pagini de istorie, civilizaţie, religie, cultură, literatură, artă, 

ocupaţii, pasiuni, inovaţii etc., toate la un loc însumând, ca într-o chintesenţă, cultura şi civilizaţia 

societăţii omeneşti.”1 Indiferent de tipul muzeului și de dimensiunea colecțiilor sale, muzeul 

îndeplinește și o funcție educativă (poate cea mai importantă funcție). „Unul dintre cele mai 

importante scopuri ale unui muzeu este de a educa publicul, precum şi comunitatea pe care o 

deserveşte, în special în privința unor teme legate de natura colecțiilor sale, dar nu limitat la 

acestea.”2 

 Datorită restricțiilor impuse de pandemie, foarte multe muzee din lume s-au reorientat spre 

spaţiul virtual, inclusiv muzeele din România. Astfel, multe dintre muzee oferă posibilitatea unui tur 

virtual, astfel că iubitorii de artă se pot bucura de frumoasele exponate chiar și de acasă, fără a fi 

nevoie să călătorești. 

Institutului Naţional al Patrimoniului pune la dispoziţie o listă a muzeelor şi expoziţiilor virtuale 

din România. Pe site-ul www.cimec.ro se pot găsi: 

- Lista muzeelor cu tur virtual și imagini panoramice (http://www.cimec.ro/muzee/muzee-cu-

tur-virtual.html#ListaMuzeelorCuTurVirtualSiImaginiPanoramice) și 

- Lista muzeelor cu bunuri culturale mobile digitalizate 3D 

(http://www.cimec.ro/muzee/muzee-cu-tur-virtual.html#bunuriculturalemobiledigitalizate3D). 

La o simplă căutare pe google a muzeelor care oferă tuturilor virtuale, găsim: 

- https://www.maketecheasier.com/museums-with-free-virtual-tours/; 

- https://www.edupedu.ro/lista-muzeelor-europene-si-a-celor-peste-100-de-muzee-romanesti-

care-pot-fi-vizitate-din-dormitor-bucatarie-sau-sufragerie/ 

Cum îi încurajăm pe elevi să participe la aceste activități? 
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- elevii trebuie încurajați să se apropie de spațiile culturale, chiar dacă în acest moment astfel 

de activități nu sunt posibile decât prin mediul virtual; 

- informațiile prezentate într-un mod interactiv pot fi înțelese și învățate mai ușor de către elevi; 

- elaborarea de materiale didactice atractive de către cadrele didactice. 
 

Fișă de activitate - Tur virtual al muzeelor timișene 

 

Identificați bunurile culturale mobile clasate în Patrimoniul Cultural Naţional din imaginile de 

mai jos, accesând link-ul http://clasate.cimec.ro/lista.asp?Jud=8287-Timis, identificați 

imaginile și completați cu informațiile solicitate: 

 

 

Muzeul unde se regăsește imaginea 

se numește: ......... (Muzeul de Transport 

Public Corneliu Miklosi) 

 

Denumirea imaginii: .... (vagon tras 

de cai (reconstrucţie), destinat 

transportului de persoane - ecartament 

normal) 

 

Realizați o surtă descriere a 

imaginii: 

 

Sursa: http://clasate.cimec.ro/detaliu.asp?tit=vagon--Regia-Autonoma-de-Transport-

Timisoara-reconstructie--vagon-tras-de-cai-reconstructie-destinat-transportului-de-persoane-

ecartament-normal&k=666F096E04C84E9B8B4156CA7C45AE2F 

 

 

Denumirea imaginii:..... (5 guldeni) 

 

Muzeul unde se regăsește imaginea 

se numește: .........(Muzeul Banatului – 

Timişoara) 

 

Realizați o surtă descriere a 

imaginii: 

 

Sursa: http://clasate.cimec.ro/detaliu.asp?tit=5-

guldeni&k=6B2F6986A29343B18AE612F2D5C0CA41 

 

Muzeul Catedralei Mitropolitane din Timişoara 

Accesați link-ul: https://mitropolia-banatului.ro/muzeul-catedralei-mitropolitane-

timisoara/ și precizați: 

- denumirea unei părți a muzeului : ...... 

- denumirea unei cărți religioase existente în muzeu: ...... 

 

Bibliografie: 

1. https://ziarullumina.ro/opinii/repere-si-idei/muzeul-o-autoritate-vie-indispensabila-

pentru-societate-81666.html 

2. https://www.researchgate.net/publication/272163189_Educatia_formala_si_informala_in_

muzee_Formal_and_Informal_Education_in_Museums 
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Tradiție și plus valoare în activități de cooperare europeană                                                  

la Colegiul Economic “Gheorghe Chițu” din Craiova 

 

 

Prof. Mitrache Camelia 

Multiplicator de informație europeană 

Colegiul Economic “Gheorghe Chițu” Craiova 
 

 
 

Am primit o provocare,  să scriu despre imaginea școlii mele în comunitate. 

Mă tot gândesc la ceea ce aș putea să scriu, ce aspect din imaginea școlii noastre ar fi demn de 

aceste rânduri. Paginile s-ar umple, timpul nu mi-ar ajunge, așa că, am ales să scriu, din pasiune, 

despre ceea ce înseamnă pentru mine să cred în valorile instituționale, în schimbare și deschidere 

către nou. 

Mi-am dorit mereu un job care să mă reprezinte. L-am găsit, profesor de limba franceză și 

deopotrivă, multiplicator de informație europeană la Colegiul Economic « Gheorghe Chițu » din 

Craiova. Poate un job modest pentru unii, însă, pentru mine complex, plin de pasiune și entuziasm.  

Azi am ales să vă povestesc despre școala mea, despre promovarea acesteia în mod constant în 

comunitate, despre deschiderea pe care elevii și cadrele didactice din instituție o dețin, participând an 

de an la proiectele finanțate de  Uniunea Europeană. 

Dar ca să pot ajunge acolo trebuie să mă întorc la ...origini.  

Având în spate o lungă tradiție, numele școlii noastre este strâns legat de mentorul și promotorul 

învățământului comercial din Oltenia, Gheorghe Chițu, ministrul Ministerului Instrucțiunii și Cultelor 

în perioada 1881-1882 și primul primar al Craiovei între anii 1862-1864. 

Colegiul Economic « Gheorghe Chițu » a fost înființat în 1887 prin Ordonanța nr. 3992, dată 

de însuși ministrul Gheorghe Chițu. De-a lungul anilor, colegiul nostru a suferit numeroase 

transformări, având diferite denumiri. A fost Școală Comercială elementară de 3 ani și purtând  

numele fondatorului său „ Gheorghe Chițu ”, apoi Liceu comercial, Școală tehnică de administrație 

economică de băieți și respectiv Școală tehnică de administrație economică de fete, Școală 

profesională comercială, Grup Școlar Comercial.   

Ȋn anul 2000 primește titulatura de Colegiul Național Economic „Gheorghe Chițu”, urmând o 

perioadă înfloritoare în dezvoltarea instituțională pentru noi.  

Ȋn prezent, asigurăm calificarea forței de muncă pentru 1212 elevi de clasele IX-XII, liceu, 

cursuri de zi, în domeniile economic (Calificările, Tehnician în activități economice și Tehnician în 

administrație),comerț (Calificarea tehnician în activități de comerț), turism și alimentație publică 

(Calificările Tehnician în turism, Tehnician în gastronomie).  

Suntem  preocupați,  în egală măsură, de instruirea și educarea elevilor de la clasele de 

profesională și de postliceală.  Asigurăm  calificarea forței de muncă pentru 248 de elevi (ocupațiile 

comerciant-vânzător, bucătar, ospătar)  și pentru 95 de elevi de la școala postliceală (calificările 

asistent de gestiune în unitățile de cazare și alimentație și tehnician nutriționist). 

Ȋn anul 2004 am obținut titulatura de Școală Europeană, titulatură care este dobândită și în 2008, 

2011 și 2017. Este un titlu decisiv care a marcat dezvoltarea ulterioară a școlii, contribuind la 

elaborarea unei strategii ample și eficiente de promovare a proiectelor europene și de educare a 

elevilor în spiritul cetățeniei europene. 

Susținem responsabilizarea elevilor pentru propria lor formare și dezvoltare, prin promovarea 

metodelor didactice active și implementarea strategiilor didactice moderne, prin programe naționale 

și europene), promovarea schimburilor școlare la nivel național și european, prin accesarea 

proiectelor finanțate sau cofinanțate și promovarea bunelor practici ale unor alte instituții partenere 
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(proiecte, programe, schimburi, concursuri, colaborări, parteneriate). Respectând principiile 

dezvoltării unei societăți echitabile, școala noastră se adaptează unui mediu complex și în continuă 

schimbare. 

Mă consider un cadru didactic împlinit, având șansa să predau într-un mediu în care se 

îmbogățește constant oferta educațională; aici se nasc mereu proiecte și parteneriate, atât la nivel 

local, cât și la nivel național și internațional. 

Derulând activității de cooperare europeană încă din anul 2002, Colegiul Economic „Gheorghe 

Chițu” și-a consolidat prestigiul de care se bucură azi în comunitate și în rândul instituțiilor similare 

din țară.  Amintim aici, mobilitățile de formare LLP ale profesorilor prin programul sectorial 

Comenius și Grundtvig, parteneriatele bilaterale Comenius cu instituții similare din Europa, 

mobilitățile LDV ale elevilor, parteneriate LDV prin Programul sectorial Leonardo da Vinci, finanțate 

de Comisia Europeana.  

Odată cu apariția programului Erasmus Plus, instituția noastră și-a consolidat dimensiunea 

europeană în cadrul comunității, implementând cu succes numeroase proiecte și continuând tradiția 

proiectelor LDV cu stagii de practică din instituție, accesând axe noi, precum parteneriatele strategice 

Erasmus Plus și mobilitățile de formare ale profesorilor. 

Ȋn anul 2014, școala noastră a obținut primul proiect Erasmus Plus, Mobilități 

VET,  «Competențe pentru un turism de calitate europeană », nr. 2014-1-RO 01-KA102-000915, 

având ca grup țintă 45 de elevi de clasa a XI- a liceu, filiera tehnologică, profilul servicii, nivelul 3 

de calificare, specializările Tehnician în gastronomie, Tehnician în turism, Organizator banqueting. 

Aceștia au participat la mobilități de formare profesionala în Italia, Germania și Spania. 

Au urmat alte proiecte similare, « Mobilitățile transnaționale VET – primul pas către o carieră 

de succes”, nr. 2015-1-RO01-KA102-014455, implementat în perioada 2015 – 2016, în care 52 elevi 

filiera tehnologică, profilul servicii, nivelul 3 de calificare, specializările Tehnician în administrație, 

Tehnician în activități de comerț, Tehnician în gastronomie, au participat la stagii de practică în 

instituții din Spania, Cipru, Germania.  Proiectul « Stagiile de practică Erasmus Plus – Porți către 

Europa », nr. contract 2017-1-RO01-KA102-036791, a implicat 21 de elevi participanți, de clasa a 

XI-a,  filiera tehnologică, profilul servicii, nivel 4 de calificare, specializările Tehnician în activități 

economice, Tehnician în turism, Tehnician în gastronomie. Aceștia au efectuat stagii de practică 

profesională in Italia, Spania și Portugalia. 

Ȋn urma participării la stagiile de practica din cadrul acestor proiecte, elevii noștri au dobândit 

cunoștințe și abilitați profesionale noi, dar și rezistența la efort susținut, au dobândit  competențe de 

specialitate care pot fi utilizate la viitoarele locuri de muncă, abilități de comunicare într-o limbă 

străină, de circulație internațională. Participanții la mobilitate, prin experiența dobândită și prin 

certificarea obținută și-au crescut șansele la angajarea pe piața muncii și au avut oportunitatea de a-

și exploata potențialul personal la maxim. 

Ne mândrim cu un proiect de parteneriat strategic  Erasmus Plus,  KA2 parteneriate strategice 

între școli „Acces to School for Everyone”, nr. 2015-1-FR01-KA219-015195_4,  2015-2017,  

implementat cu instituții  partenere din Italia, Franța, Grecia, Polonia. 

A.S.E a luat naștere plecând de la premisa că școlile trebuie să integreze în mod imperios 

diversitatea în modelele lor școlare. Elevii și profesorii noștri au dobândit pe parcursul a doi ani de 

proiect, competențe sporite în domeniul integrării sociale a persoanelor provenind din medii 

defavorizate, participând la mobilități transnaționale, reuniuni de lucru, activități din cadrul 

proiectului, lucrând la produse intelectuale comune, care au avut ca scop reducerea excluderii sociale 

și a abandonului școlar . 

Ȋn prezent, colegiul nostru deține Carta Erasmus VET, nr. 2019-1-RO01-KA109-064342  și are 

în derulare două proiecte europene, un proiect Erasmus Plus, Mobilități VET, „Practică europeană, 

un pas important în carieră”,  nr. contract 2020-1-RO01-KA116-078557, în care 56 de elevi având 

calificările Tehnician în activități economice, Tehnician în turism, Organizator banqueting  și 

Tehnician în activități de comerț vor efectua stagii de practică în Portugalia, Italia, Spania  și Cipru, 

conform pregătirii lor profesionale. De asemenea, derulăm în perioada 2018-2022, un proiect ROSE 
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„Schema de granturi pentru licee cu titlul „Îmbunătățirea rezultatelor școlare ale elevilor ’’, acord de 

grant nr.384/SGL/RII /2018,  care are 560 de elevi beneficiari direcți. 

Implementăm în parteneriat cu ONG-uri locale, proiecte europene Erasmus plus de schimburi 

de tineri și  de mobilități ale lucrătorilor de tineret, derulăm în fiecare an, proiecte eTwinning, 

obținând certificări și implicând un număr mare de elevi și cadre didactice. 

Elevii noștri sunt angrenați an de an în activitățile de cooperare europeană, asigurându-li-se 

egalitatea de șanse la o educație performantă, în acord cu valorile democratice și europene. Aceștia 

sunt formați să înțeleagă, să respecte și să exercite drepturile omului, să manifeste deschidere față de 

Europa, față de valorile civice europene. 

Întreaga experiența internațională a Colegiului Economic « Gheorghe Chițu » a creat o nouă 

dimensiune europeană școlii; ne-am consolidat relațiile de parteneriat la nivel internațional și am 

deschis noi demersuri de colaborare cu parteneri din Europa. Colaborarea cu alte cadre didactice din 

instituții similare europene a reprezentat un nou suflu pentru întreaga noastră activitatea profesională, 

un moment de reflecție asupra demersului didactic, astfel încât acesta a devenit mai motivant pentru 

elevii noștri, concretizând-se în rezultate mai bune pentru aceștia. 

Au fost inițiate noi proiecte cu finanțare europeană în cadrul programului Erasmus Plus, în 

scopul asigurării continuității dimensiunii europene și a transferului continuu de bune practici pentru 

instituție, ne-am consolidat prestigiul de care ne bucurăm în continuare,   colaborând cu instituții 

similare de învățământ din Uniunea Europeana. 

Am contribuit la reducerea excluderii sociale pentru elevii noștri, la întărirea profilului 

profesorului european, am acumulat cunoștințe democratice, lingvistice și ne-am integrat cu mai 

multă ușurință în alte comunități europene. 
 

Proiectele noastre in imagini… 
 

 

 

Strategia noastră de azi în ceea ce privește promovarea imaginii școlii în comunitate, reprezintă 

elementul cheie al unui proiect comun ce implică elevi, cadre didactice, colaboratori, parteneri 

educaționali din ƫară și din străinătate. Suntem profesioniști și, printr-un efort comun susținut, am 

scris și continuăm să scriem pagini de istorie, continuând tradiția în creșterea calității elevilor noștri, 

promovând neîncetat valorile europene în comunitatea noastră.  Chiar dacă, în contextul de azi, 

călătoriile s-au încheiat momentan, drumul nostru educațional continuă! 
 
 

Bibliografie: 

Plan de acţiune al şcolii. (P.A.S.). 2016-2020 C.N.E “ Gheorghe Chitu” Craiova 

Cucoș, C., Educația. Dimensiuni culturale și interculturale, Editura Polirom, Iaşi, 2000; 
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Școala on - line!                                                                                                         

Promovarea imaginii școlii 

 

Prof. MITULESCU DANELA-DOMNIȚA                                                                          

Școala Gimnazială ,,Andrei Șaguna”- Deva 

  

 

Dragi colegi,  

Cu siguranță nu v-a fost ușor să predați de la distanță, să găsiți modalitatea cea mai bună pentru 

dumneavoastră și pentru elevii dumneavoastră ca informațiile să ajungă la ei și să primiți și feedbak-

ul. 

De ce a fost greu pentru mine, de exemplu? În primul rând nu știam cum vom proceda. Vorbesc 

la plural deoarece lucrez în ,,Alternativa Step by Step” și suntem două cadre didactice la clasă.  

La început am format un grup al clasei- părinți/elevi pe whatsapp. Pe acest grup transmiteam 

informațiile, la început sub forma unor ,,Sarcini de lucru”, așa cum erau obișnuiți de la activitatea de 

la centru. (În alternativă se lucrează pe centre de interes: citire, scriere, matematică, științe, arte- 

suntem clasa a IV-a)  

Colega mea de la clasă, Teodora Zăvoian realiza ,,Agenda zilei” și o posta pe grup, elevii 

rezolvau sarcinile, trimiteau pozele cu teme, le corectam și dădeam explicașii suplimentare dacă era 

cazul. 

Încetul cu încetul am căutat pe internet, ne-am informat de la colegi și am descoperit platforma 

ZOOM. Am căutat tutoriale de instalare a platformei, de prezentare a modului de lucru pe platformă. 

Ne-am logat cu toții după ce și părinții au fost informați și au primit indicații cum să instaleze și cum 

să îndrume copiii ca să intre, accesând link-ul primit pe whatsapp, la ora stabilită. Problema a fost că 

după 40 de minute ieșeam, apoi ne logam după o pauză de aproximativ 10 minute. Așa, din două 

întâlniri a câte 40 de minute acopeream orarul zilnic. Pentru că programul alternativei cuprinde și 

evaluarea zilei - la ,,SCAUNUL AUTORULUI” aceasta se făcea prin trimiterea temelor (fotografiate) 

pe whatsapp. Le corectam și trimiteam comentarii individuale fiecărui copil, individual, pe whatsapp. 

A fost o muncă nu tocmai ușoară! 

Căutarea noastră, a cadrelor, dar nici a conducerii școlii,  nu s-a oprit aici. Fiecare cadru didactic 

a fost înscris și a primit un cod și o parolă de logare pe platforma ADSERVIO. Nu am lucrat însă pe 

această platformă, pentru că a venit vacanța. 

Vacanța de vară ne-am petrecut-o căutând pe rețelele desocializare platforme sau tutoriale 

pentru platforme. Ne-a fost de real folos împărtășirea colegilor din Republica Moldova dar și a celor 

din grupurile profesorilor, a claselor. Mulțumiri tuturor! 

Am descoperit cum putem lucra pe classroom, cum putem crea joculețe pe wordwall, 

chestionare pe quizizz, sau teste pe liveworksheets, cum putem folosi tabla jamboard în timpul 

lecțiilor, cum putem face prezentările cîât mai atractive. Am descoperit că putem lucra direct pe fișe, 

că ne putem posta pe platforma lecții, materiale, teme; că temele pot fi programate și se pot corecta 

direct, apoi returnate.  
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În luna septembrie, când ne-am întors la școală față în față, mare ne-a fost bucuria deoarece 

simțeam privile elevilor asupra noastră, ne căutau, își doreau îmbrățișările noastre (deși au păstrat 

distanța, regulile de distanțare și măscuțe), doreau să audă încurajările la fel și noi le căutam privirile 

să vedem dacă totul este ok, dacă se descurcă, dacă au nevoie de ajutor. Doream să recuperăm cât 

mai mult din ceea ce am pierdut în primăvară! 

În toamnă, cadrele didactice și elevii au primit coduri și parole de logare pe platforma școlii-

classroom. Astfel, în noiembrie, când s-au reluat cursurile on-line, toată lumea avea acces la platforma 

classroom. 

Școala, la rândul ei, prin eforturile depuse a continuat să găsească soluții ca în cazul când se 

intră online, din motive întemeiate, să nu ne prindă nepregătiți. Așa că a căutat sprijin la colaboratori, 

la sponsori și a început achiziționarea de tablete pentru elevi, laptopuri pentru cadrele didactice. S-a 

cerut necesarul, pe clase, astfel încât majoritatea elevilor au avut de pe ce lucra în online. 

Toată stima pentru conducere școlii pentru efortul depus să asigure elevilor și cadrelor didactice 

condiții foarte bune pentru a-și desfășura activitatea online. 
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Cum decurge o zi în online la nivelul învățământului preșcolar 

 

Prof. înv. preşcolar: Moise Lăcrămioara                                                              

GRĂDINIȚA CU P. N. ŢIFEŞTI 

 

Având sub îndrumare în acest an școlar, grupa combinată a fluturaşilor, activitățile online 

necesită o riguroasă pregătire și planificare.  

Folosesc platforma Google Classroom pentru transmiterea activităților zilnice, pe care 

preșcolarii să le realizeze în funcție de interesul avut, timpul părinților și resursele pe care le au 

la dispoziție.1 Pe google meet sau messenger organizez sesiuni de 20-30 de minute în care se 

desfășoară activități antrenante și interactive pentru cei mici.  

Pe grupul închis al părinților pe messenger, le trimit zilnic, la fiecare copil în parte mesaje 

de încurajare, filmulețe în care recit poezii, în care povestesc sau realizez lucrări plastice, 

oferindu-le permanent feedback. 

Cum decurge o zi în online la grupa „Fluturaşilor”: 

 

Pentru tema săptămânală „Vitaminele zânei toamna”, o zi începe la ora 8:30 când atașez pe 

grupul de messenger următorul mesaj: 

Bună dimineața, fluturaşi sănătoşi! Mai sunt câteva ore și ne vom vedea în formulă completă, 

v-am pregătit un joc super interesant. Cine este pregătit? Mânuța sus! 

Astăzi ne vom dezmetici și ne vom mișca corpul pe imnul nostru „Ursuleții s-au trezit”. Cântă 

și dansează, simte-te bine! 

https://www.youtube.com/watch?v=1vSmVEmaDh4 

Va fi o zi plină de mișcare, mergi și spală dințișorii, fața și ne revedem la ora 9:30. 

După întâlnire, poți parcurge activitățile propuse:  

DPM: Începe cu o încălzire- a gâtului, umerilor, brațelor, trunchiului și picioarelor, după care 

dă start jocului „Cursa legumelor”. Cu spijin pe antebrațe, târăște-te pe abdomen și împinge-ți corpul 

în vârful picioarelor, așa cum îți arăt în video. Poți face acest lucru pe o saltea sau sub un pod 

improvizat din haine. 

DLC: Pentru că ești energizat, urmărește video atașat și repetă împreună cu mine poezia 

„LEGUMELE”  

Felicitări! Ești un campion! 
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Activități propuse pentru a fi desfășurate pe platforma Google Meet au un caracter interactiv, 

astfel încât să mențină racordată atenția copiilor și să nu îi plictisească. Încadrarea în timp este de 20-

30 minute pentru a nu îi suprasolicita. 

Fiecare zi debutează cu întâlnirea de dimineață unde ne împărtășim ultimele impresii, activități 

desfășurate, realizăm calendarul naturii, ne uităm pe geam pentru a vedea cum este vremea și se 

răspund la întrebări precum: în ce anotimp suntem, în ce zi suntem etc. De asemenea, în fiecare zi 

este propus un joc, astăzi fiind ales „Simon Says”. Jocul are ca scop captarea atenției copiilor și 

urmărirea instrucțiunilor, pregătindu-i pentru activitatea viitoare. 

Eu spun: „Simon spune... scoate limba!”, iar copiii trebuie să execute întocmai acțiunea 

spună. Opțiunile sunt diverse și variate, printre care se numără: „Simon spune...sari într-un picior de 

2 ori/numără descrescător până la 5/găsește un cuvânt care începe cu sunetul „a”/ ridică mâna dreaptă/ 

privește în jos” etc. 

Pornind de la conversația privind activitatea precedentă ce presupune realizarea unui covor de 

frunze prin pictură, prin funcția de partajare a ecranului, le distribui copiilor jocul „Buburuza și 

frunzele”, putând alege în funcție de grupa cu care lucrez concentrul 1-5 sau 1-10. Numesc pe rând 

copii care să răspundă, să numere bulinele buburuzei și să asocieze cu cifra corespunzătoare. 

Pentru a complica jocul, intru pe funcția „potrivește” ce presupune potrivirea buburuzei cu 

numărul specific de buline la cifra corespunzătoare frunzei. 

 

 

 

De asemenea, în funcție de timpul disponibil, prin funcția „ordonează”, le propun preșcolarilor 

să ordonăm crescător și descrescător bulinele buburuzelor. 

Activitatea se încheie cu dansul „Actions for kids”, toți fiind în picioare și executând mișcările 

propuse. 

https://www.youtube.com/watch?v=dUXk8Nc5qQ8 
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“ADEVĂRATA SEMNIFICAŢIE A CRĂCIUNULUI!” -                                                         

UN EVENIMENT “ALTFEL”,                                                                                   

CHIAR MAI FRUMOS ŞI POATE MAI PLIN DE SUFLET 

- activitate educativă realizată în online pentru promovarea imaginii școlii – 

 

 

Profesor Morar Avia-Carmen, 

Colegiul Economic “Iulian Pop” Cluj-Napoca 
 

 

Obiceiul serbărilor organizate cu ocazia sărbătorilor, un obicei frumos al copiilor, deşi 

realizat “altfel”, este păstrat în ciuda restricțiilor impuse de autorități, în vremuri de pandemie 

cu Covid. “Adevărata semnificaţie a Craciunului!” este activitatea organizată de către clasa a X-a A 

ȋn cadrul proiectului „Datini și obiceiuri de Crăciun pe Glob”, derulat la Colegiul Economic „Iulian 

Pop”, Cluj-Napoca 

 
Sărbătoarea Crăciunului este trăită ca o întoarcere la vechile tradiţii, la dorinţa de a reînvia 

momentul tainic al naşterii lui Iisus Hristos.  

 
Postul, rugăciunea, strădania de a manifesta mai multă iubire, omenie şi înţelegere faţă de 

ceilalţi, primirea colindatorilor arată că românii, încă din vechime, trăiau acest moment într-un mod 

profund spiritual. 

 
Dar, într-un an cu totul diferit, în care școala s-a mutat pe platforme online, celebrăm 

Sărbătoarea de Crăciun în conjunctura actuală dominată de restricţii şi izolare, şi totusi am gasit calea 
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sa fim împreuna, şi nimeni, niciodată, nu ne poate opri să dăm expresie adevăratei semnificații a 

Crăciunului: aceea de a face un gest de iubire. 

Spiritul Crăciunului are mereu un farmec aparte, care reușește să ne aducă mai aproape unii de 

alții. În aparență, am spune că spiritul Crăciunului începe să ne înconjoare odată cu apariția colindelor, 

a mirosului dulce de portocale, a zăpezii, a cadourilor, a bucatelor atent alese, a luminitelor, a 

prăjiturilor de casă și cel mai important aspect, a timpul petrecut împreună cu familia în aşteptarea 

lui Mos Craciun. 

 

Vorbim de o activitate “altfel” organizată astfel din cauza situatiei epidemiologice, o activitate 

educativă realizată în online, şi extrem de obiectiv gândită chiar pentru promovarea imaginii 

școlii. Dar, şi despre o sărbătoare petrecută doar cu cei mai apropiati dintre membrii familiei, fără 

petreceri fastuoase. Şi, despre un moment când am putut descoperi că de acest Crăciun am avut şansa 

de a deveni mai plini de bunătate si omenie. Acestea sunt doar câteva dintre motivele pentru care 

această sărbătoare s-a transformat într-una plină de sens şi de umanitate. 

Aşadar, inexistenţa unui precedent al evenimentelor de acest fel face ca Sărbătorile să fie 

un prilej bun să le facem memorabile, să rămână o referinţă despre felul în care situaţiile de viaţă 

dificile pot fi depăşite dacă ştii să adopţi o atitudine potrivită. 

 

 

„Pe vremuri oamenii aveau cruce de lemn şi inimă de aur. Acum au cruce de aur și inimă de 

lemn. Să aveți parte numai de lumină în inima și gând” – 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII ONLINE 

 

Prof. înv. primar Moraru Adriana-Elena 

Şcoala Gimnazială ,,Ştefan cel Mare” 

Com. Ştefan cel Mare, Jud.Vaslui 
 

 

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. Analizând ceea ce se cere de la unitatea de învățământ, putem 

stabilii și cum anume o putem promova. Beneficiarii atat directi, cat si indirecţi(elevii, părintii) 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. 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. 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 

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. 

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.  

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. Școala online presupune o reorganizare completă a modului 
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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. 

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 si promoveaza si imaginea scolii in 

acest mod. 

Pandemia de coronavirus a adus cu ea o criză care a afectat mai multe sectoare din societate, 

unele dintre ele nepregătite să facă față unor situații critice.                                     

Este și cazul educației, pusă în fața unei noi provocări,cea digitală.     

De când s-a decis închiderea școlilor, elevii, profesorii, autoritățile și părinții au încearcat să se 

adapteze la noua realitate, cea a distanțării sociale, în care procesul educațional a trebuit să continue 

în mediul on-line.   

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 on-line.        

Am creat intervale flexibile de timp pentru toți copiii, am realizat înregistrari ale unor activitati, 

le-am dat foarte multe provocări practice și am învatat și eu, ca învăţător, foarte multe lucruri noi. 

Am încercat să iau feedback și de la parinți și de la copii și să construiesc relația între cadru didactic 

și copil, care are un impact clar asupra învățării. Predarea on-line înseamnă interacțiune, mișcare, 

schimb de activități, joacă,pentru a fi eficientă. Cred că provocarea este să regândim învățarea și sa 

ne punem întrebarea ce este învăţarea și cum se poate întâmpla atât în clasă, cât și în mediul de 

acasă  
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PROMOVAREA IMAGINII ŞCOLII - EDIŢIA 2021 

 

 

PROFESOR ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR – MUNTEAN-MIHAI CRISTINA        

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “SFÂNTA MARIA”, MIZIL, JUDEŢUL PRAHOVA 

 

 

În condiţiile unui an ṣcolar 2020/2021, cu reguli impuse de noile realitãţi pandemice, 

promovarea imaginii ṣcolii s-a realizat prin proiecte ṣi parteneriate, majoritatea online. In prezentul 

articol mã voi axa pe prezentarea proiectelor, care au implicat toţi elevii scolii ṣi în urma cãrora 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “SFÂNTA MARIA”, MIZIL, a primit certificate de recunoṣtere naţionalã 

ṣi europeanã. 

1. TOGETHER AT HOME, proiect eTwinning, derulat împreuna cu 8 ţãri participante: 

Georgia, Italia, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Spania ṣi Turcia. Toate creaţiile 

elevilor au fost Incãrcate pe platforma comunã si scopul propus a fost atins, a însemnat bucurie, 

distracţie, armonie, în condiţiile izolarii impuse de reguli. 

 

2. EUROPEAN SCHOOL SPORT DAY-25 SEPTEMBRIE 2020, un proiect Erasmus dedicat 

anul acesta atât sãnãtãţii fizice, cât ṣi celei mentale a elevilor. Accentul a fost pus pe comunicare, 

descoperirea resurselor interioare, confortul fizic ṣi psihic al elevilor, competiţie, autonomie, 

interacţiune socialã ṣi combaterea depresiei. 

 

3. TEDDY –ŞCOALA SIGURANŢEI-PROIECT NAŢIONAL ÎN COLABORARE CU 

POLIŢIA ROMÂNĂ, cu teme diverse si variate pe care copiii le-au putut parcurge ṣi online: “Igiena 

minţii si a corpului”, Când pãrinţii lipsesc de acasã”, “Copilul ṣi accesarea internetului”, “Siguranţa 

în vacanţa de iarna”. 

 

4. PROIECT TRANSNAŢIONAL-URSULEŢUL DE PLUŞ în colaborare cu ṣcoli din 

Republica Moldova, proiectul a avut mai mult etape : Etapa salutului virtual, a pregatirii ursuleţului 

pentru cãlãtorie, a cãlãtoriei peste Prut în ṣcoala partenerã, participarea la activitaţi fizic si online 

alãturi de noii prieteni, întoarcerea acasã ṣi concluzii. Acest proiect a fost deosebit de interesant 

,inovativ si s-a încheiat cu participarea mea la o conferinţã transnaţonalã: CUM FASCINĂM 

ELEVII DIN CLASA I-MODALITAŢI DE ABORDARE NECONVENŢIONALE ŞI 

ADAPTARE LA NOILE REALITĂŢI”. 

 

Consider cã aceste proiecte, parteneriate ṣi conferinţe au contribuit într-o mare mãsurã la 

promovarea imaginii ṣcolii noastre in comunitate, activitãtile bucurându-se de un mare interes în 

rândul elevilor ṣi pãrintilor. Fiecare activitate a fost promovatã pe platform especiale, dedicate acestor 

evenimente. 
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Importanța activităților educative                                                                                 

realizate în on-line pentru promovarea imaginii școlii                                                                                                            

 

Mureșan Alina                                                                                                                   

Scoala Profesională George Coșbuc 

 

Educația on-line se referă la capacitatea de a accesa mijloacele de t, de a intelege si de a evalua 

cu spirit critic diferite aspecte ale acestora și ale conținutului lor și de a creea comunicari intr-o 

varietate de contexte. In societatea informațională actuală, educația on-line este foarte importantă. 

Este vorba de o competență fundamental nu numai pentru tineri ci și pentru adulți, persoane în varstă, 

profesori și profesioniști. 

Datorită internetului și tehnologiei digitale atat elevii cat și preșcolarii pot accesa și difuza 

diferite imagini și conținuturi și se poate aborda diferit pe mai multe platforme educationale. 

In educația on-line se pot realiza clipuri video astfel incat elevii să poată înțelege implicațțile 

sociale și funcțiile mediului digital, să se utilizeze într-un mod auto-reflexiv și responsabil. In zilele 

noastre mediul on-line este foarte important în viața de zi cu zi. Pedagogii alfabetizării media au decis 

să facă o schimbare de la o abordare protecționistă s-a trecut la una centrată pe înțelegerea modurilor 

in care tinerii adoptă, utilizează și interpretează on-line. 

Profesorii au ajuns să recunoască faptul că media duce inevitabil la ciocniri cu preferințele și 

culturile elevilor. In conformitate cu această nouă abordare, nu se mao pornește de la premisa că 

tehnologia este neapărat dăunatoare și tinerii sunt pur și simplu victime passive ale influenței media 

ci se vizează in schimb dezvoltarea unui stil mai reflexive de predare și invațare in care elevii să poată 

reflecta asupra activității lor și să ințeleagă mediul on-line. 

Promovarea școlii in mediul on-line se poate realiza cu succes dacă școala va ține cont de cateva 

lucruri foarte importante. Aceasta constă in mai multe părți de a pune la dispoziție in primul rand 

tuturor elevilor dispozitive  pentru a realiza activitățile care trebuie să se desfățășoare după o anumită 

programă și de a ajuta să se dezvolte în primul rand competențele digitale. 

Dezvoltarea tehnologiei digitale a oferit posibilitatea accesului la o mare varietate de surse de 

informații și participări la schimburi de experiențe motivate din punct de vedere intellectual. 

Tinerii fiind mari consumatori de informație digitală pot fi și expuși consecințelor negative de 

incertitudini informației de pe internet,atat din cauza că percepția lor asupra riscul poate fi mai scăzut   

decat in cazul adulților, ei putem spune ca sunt mai puțin maturi și din punct de vedere cognitiv și 

emotional. 

Școala trebuie să ofere o bună documentare a activităților educationale ce constituie un element 

essential în dezvoltarea profesională și îmbunătățirea practicilor pedagogice, documentarea oferă 

posibilitatea de a privii și de a împatășii cu colegii rezultatele activității. 

Așadar activitățile educative realizate in on-line au o deosebită importanță în zilele noastre și 

sunt foarte necesare fiecărui copil. O imagine bună a școlii putem spune că o are școala care oferă un 

mare interes atat pentru copii cat și pentru cadrele didactice care fac parte din aceea unitate.                        

Unitatea trebuie să pună la dipozițizia cadrelor și a elevilor dispositive necesare. In unitatea din 

care eu fac parte toate aceste lucruri se intamplă. Absolut toți copii au acces la educație și aceia care 

fac parte din familii defavorizate și nu au reușit din punct de vedere financiar să-și achiziționeze un 

dispozitiv.                                                                                           

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 4, APRILIE, 2021

213



 

PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII                                                                          

ȘCOALA ONLINE 

 

Prof. învățământul primar: Nagy Andrea 

Școala Gimnazială ”Aurel Vlaicu”, Arad 
 

 

Pandemia COVID 19 ne-a schimbat în totalitate viața în toate domeniile de activitate. Aproape 

de un an trăim într-o lume ”altfel” și trebuie să ne adaptăm la noile cerințe: purtarea măștii, spălarea 

regulată a mâinii, dezinfectarea mâinilor, munca de acasă, școala online etc. 

În învățământ am trecut de la o zi la alta la învățarea de la 

distanță, la școala ”on-line”. Anul trecut, la izbucnirea pandemiei, 

fiecare cadru didactic a încercat să facă față cum a putut cel mai 

bine.Astfel, unii au ținut legătura cu elevii și cu părinții acestora pe 

Facebook, pe WhatsApp, pe Skype etc.  Eu anul trecut am folosit 

WhatsApp-ul și Zoom-ul. De atunci am participat la diferite 

cursuri de perfecționare cum ar fi: ”CRED - Curriculum 

relevant,educație deschisă pentru toți.Formare nivel II-

învățământ primar”; „Utilizarea platformelor și instrumentelor 

online în activitatea didactică„ și ”Folosește manualele 3D și 

insrumente interactive pentru a susține lecții la distanță”.  Toate aceste cursuri m-au ajutat foarte 

mult în activitatea mea didactică desfășurată online, când municipiul Arad a trecut în scenariul roșu 

în perioada  02 noiembrie 2020 - 29 ianuarie 2021. 

Școala noastră a folosit platforma Gsuit , Google Classroom. Fiecărui elev și profesor i s-a creat 

câte un cont și o parolă. Astfel , în fiecare zi cu ajutorul Meet-ului , am putut ține orele cu elevii mei 

de clasa a II.-a și a III.-a. În activitatea de predare – învățare - evaluare  am folosit următoarele 

instrumente online: padlet; worldwall; linoit.com; LearningApps; sutori.com; Liveworksheets.com; 

bookcreator etc. 

Aplicația ”padlet” este o aplicație online foarte simplă în care utilizatorul poate să-și exprime 

părerile,opiniile și  se poate încărca diferite teme, subiecte, fișe, teste, filmulețe, cântece etc.Elevii își 

pot formula opinia despre diferite subiecte , teme date. Totodată ei pot conversa între ei. Este foarte 

ușor de folosit și se găsesc multe filme tutoriale pentru învățarea folosirii aplicației.  

Aplicația „worldwall” se poate folosi pentru crearea diferitelor activități 

didactice sub formă de jocuri interactive, dar și imprimabile. Cele interactive 

se pot folosi de pe orice dispozitiv care dispune de internet, cum ar fi: telefonul, 

calculatorul, laptop-ul, tabla interactivă. Cele imprimabile pot fi descărcate ca 

fișier PDF sau pofi descărcate direct. Elevilor mei le place foarte mult aceste 

jocuri sub formă de șabloane, foarte distractive . Se poate folosi până la 5 șabloane gratuit, după care 

se percepe o taxă. Din lucrările mele:  

https://wordwall.net/hu/resource/1628624 

https://wordwall.net/hu/resource/1572637 

https://wordwall.net/hu/resource/1629203 

https://wordwall.net/hu/resource/1118600 

https://wordwall.net/hu/resource/1573239 

În link-ul următor puteți viziona un tutorial despre 

aplicația linoit.com: https://youtu.be/dv1cbrIjPnk.  
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Prin această aplicație se pot realiza aviziere virtuale. Cadrul didactic poate incărca teme, poze, 

imagini etc. Elevii pot împărtăși opinii, comentarii , pot rezolva diferite teme etc, dar pot crea propriul 

avizier virtual. 

În această perioadă de timp elevii mei au participat la un concurs virtual de recital poezii și la 

o prezentare de cărți de poezii pentru copii a unei foste profesoare. 

Promovarea imaginii școlii se poate realiza în mai multe 

modalități cum ar fi: activitățile extracurriculare: serbări, 

excursii, expoziții, concursuri școlare, drumeții, parteneriate 

educaționale, dezbateri etc. Din punctul meu de vedere, foarte 

important este ca dascălul să colaboreze permanent cu părinții 

elevilor.  

Colaborarea școală – elevi – părinți – societate poate fi 

cheia succesului în promovarea imaginii școlii . 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 
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PROMOVAREA IMAGINII UNITĂȚII ȘCOLARE 

PRIN ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE 

 

 

Prof. Nedelea Elena – Simona 

Școala Gimnazială Mihai Eminescu 

Com. Costinești, Jud. Constanța 

 
 

Unitățile de învățământ preuniversitar (școli primare/gimnaziale/liceale) funcționează într-un 

mediu care se schimbă permanent iar capacitatea de adaptare la schimbările de mediu a devenit o 

condiție fundamentală pentru succesul sau supraviețuirea instituției. Schimbarea mediului în care 

funcționează unitatea școlară atrage după sine re-proiectarea activității interne, introducerea de noi 

strategii, împreună cu setul corespunzător de relații de comunicare și cu proiectarea unei noi culturi 

organizaționale. 

Comunicarea internă este un instrument de bază al re-proiectării, deoarece membrii organizației 

școlare trebuie să înțeleagă necesitatea procesului de adaptare la schimbări și să participe pozitiv la 

determinarea calității serviciilor educaționale oferite. 

În paralel, comunicarea externă trebuie să transmită publicului-țintă aceeași imagine pozitivă a 

schimbării instituției, accentuând aspectul pozitiv al schimbării pentru beneficiari, cât și importanța 

ei pentru comunitate, mass-media, societate. Prin comunicare publică organizația școlară își 

promovează imaginea și serviciile. 

Relațiile cu comunitatea locală, formată din autorități locale, părinți, agenți economici, instituții 

publice, reprezentanți ai mass-mediei locale, cer un mod de abordare sistematică, logică și practică a 

problemelor organizației. Metodele de comunicare cu comunitatea locală sunt formate din 

evenimente speciale, festivități, serbări, concursuri, seminarii și prezentări, premii, sponsorizări, 

donații etc. ce au drept scop obținerea suportului și a încrederii publicului local. 

Provocările cu care se confruntă organizațiile școlare trebuie traduse într-un proces de 

planificare a activităților care să țină seama de resursele disponibile și de evoluția societății. O 

campanie de succes în domeniul serviciilor educaționale și nu numai, trebuie să fie planificată, 

structurată și coordonată pentru a-și atinge obiectivele de relații publice urmărite.1 Deși în școli nu 

este foarte bine conturat domeniul relațiilor publice, acestea desfășoară acțiuni care pot fi încadrate 

într-o campanie de relații publice atunci când urmăresc: 

- atingerea unui obiectiv unic și bine definit (de exemplu: promovarea ofertei educaționale a 

școlii, popularizarea planului de școlarizare pe niveluri și grupe de învățare, promovarea unui anume 

parteneriat, promovarea unor proiecte educaționale locale/județene/naționale/internaționale, 

promovarea activităților extracurriculare  etc.); 

- corectarea sau îmbunătățirea unei situații negative (de exemplu: reducerea violenței în mediul 

școlar, combaterea abandonului școlar, etc.); 

- rezolvarea unor probleme ale organizației (de exemplu: o colaborare mai bună a părinților cu 

școala, diminuarea absenteismului școlar, etc.); 

- menținerea unei situații pozitive deja existente (de exemplu: lansarea/continuarea unor 

proiecte de succes, festivități de premiere a elevilor care au obținut rezultate deosebite la concursuri 

și olimpiade școlare sau competiții sportive, etc.). 

 
1 Newsom, Doug, VanSlyke turk, Judy, Kruckeberg, Dean, Totul despre relațiile publice, Ediția a II-a revăzută și 

adăugită, Editura Polirom, Iași, 2010, p.417; 
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Între  activitățile care pot face obiectul unor campanii publice de promovare a imaginii 

instituției școlare, un loc aparte îl ocupă activitățile extrașcolare. Acestea constituie nu numai prilejuri 

de afirmare a unor elemente specifice culturii organizaționale atunci când ne referim la activități de 

tipul festivităților tradiționale ale școlii (Zilele Școlii, Serbarea Abecedarului, Festivitățile de 

deschidere/încheiere a anului școlar, Târgul Toamnei, Târgul de Crăciun, Ziua Națională a 

României, Ziua Mamei, etc.), ci sunt totodată promotoare  a excelenței școlare: Proiecte educaționale 

tematice, concursuri și olimpiade școlare, competiții sportive, parteneriate instituționale sau cu 

comunitatea locală.  

Organizarea unor astfel de evenimente constituie, în învățământul tradițional, adevărate 

momente de serbătoare și bucurie, adunând laolaltă elevi – părinți - profesori - autorități locale – 

reprezentanți ai unor instituții publice și ai comunității locale. Ultima perioadă, în care desfășurarea 

cursurilor școlare a fost una la distanță , on-line, a constituit o adevărată provocare pentru segmentul 

educativ extrașcolar. Este de notorietate faptul că legislația și metodologiile  aplicate în perioada 

pandemiei – ultima parte a anului școlar precedent și prima parte a anului școlar în curs -  au impus 

respectarea restricțiilor privind distanțarea socială, eliminând din cadrul manifestărilor extrașcolare 

evenimentele care presupun mulțimi de persoane. Mai mult decât atât, Ministerul Educației și 

Cercetării a suspendat organizarea și desfășurarea tuturor olimpiadelor și compețițiilor naționale. 

În acest context – atipic mediului educativ tradițional – desfășurarea activităților extrașcolare  

on-line a devenit mai greoaie. Cu toate acestea multe din unitățile școlare au organizat on-line 

Festivitatea de încheiere a anului școlar/ de premiere a elevilor. De asemenea, prin intermediul 

tehnologiei și a platformelor educaționale implementate în școli s-au desfășurat numeroase activități 

de tipul dezbaterilor la care participanții/ elevii erau organizați într-o clasă virtuală. La discuții au 

putut participa invitați, în sistem de videoconferință. 

În concluzie, în majoritatea instituţiilor şcolare româneşti din învățământul preuniversitar de 

stat, se impune o comunicare strategică, reală, inspirată de nevoile reale ale publicurilor-ţintă ale 

organizaţiei sau care să aibă la bază obiective prestabilite. Activitățile extrașcolare devin suporturi 

comunicaţionale și sunt parte integrantă a comunicării externe a organizației școlare, contribuind la 

promovarea imaginii publice a instituției școlare. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

 

Prof. Negrilescu Mirela - Georgiana 

 

În contextul actual, școala trebuie să fie pregătită să facă față unor cerințe tot mai complexe, să 

fie deschisă spre schimbare și adaptare la situații inedite. Pe lângă cerințele beneficiarilor din unitatea 

de învătământ, un mediu în continuă schimbare, în zilele noastre școala a fost forțată să se supună cu 

maxima seriozitate și unor exigențe venite din exterior pe fondul pandemiei globale, fie că vorbim de 

măsuri de protecție împotriva virusului Covid-19, fie că ne referim la trecerea bruscă de la 

învățământul tradițional la cel hibrid sau exclusiv online. Deși inițial era privit cu reticență, internetul 

reprezintă acum mediul indispensabil prin care se poate desfășura procesul de predare- învățare în 

perioadele în care contextul epidemiologic nu permite desfășurarea activităților față în față. În plus, 

rețelele de socializare au devenit acum un mediu de promovare infinit, prin care o școala își poate 

construi o imagine, prezentând oferta educațională, arătând instantanee de la proiectele realizate și 

rezultatele elevilor la diferite competiții școlare și extrașcolare.  

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 conferă 

școlii o imagine pozitiva. Mai mult decât atât, promovarea imaginii instituției se realizeaza 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 și contribuie la 

dezvoltarea psiho-relațională a elevilor, mai cu seamă în această perioadă de izolare, distanțare fizică 

dar și socială, într-o măsură mai mică sau mai mare. Copilul traiește într-o lume dominată de mass 

media, influențele nefaste ale televizorului și calculatorului acționând asupra sănătății psihice și 

morale care pe fondul lipsei de socializare face-to face în mediul școlar 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 

creatie, concursuri și parteneriate cu alte instituții, toate acestea putând fi realizate și în format online. 

De exemplu, elevii din școala noastră s-au bucurat să afle că pot face un tur virtual al multor orașe, 

muzee sau instituții de cultură. 

Activitățile extracurriculare reprezintă o alternativa sănătoasă, practică și creativă de a ocupa 

timpul liber al elevilor, instituția de învătământ ce promovează astfel de activități beneficiind de 

imaginea pozitiva 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. 

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 cont pe o rețea de socializare, a unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent 

părinții cu tot ce se întâmplă în școala, dar putem promova activităție și implicit școala în cadrul 

căreia acestea se desfășoară. 

Prin combaterea violenței din unitatea școlară, reducerea incidentelor din cadrul acesteia, 

oferind un mediu sigur, promovarea toleranței și a unui spirit moral-civic pozitiv în care elevii se 

integrează cu ușurință crează o imagine pozitivă a școlii. 
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În concluzie, imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor 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, lucru care s-a reflectat și în 

activitățile întreprinse în online. 

Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al managerului, al cadrelor didactice, 

fiecare contribuind individual asupra imaginii de ansamblu instituției școlare, însă este nevoie de o 

strânsă colaborare între școală si familiile elevilor pentru a atinge performanța, mai ales în zilele 

noastre, o perioadă tulbure pe care trebuie să o traversăm cu bine! 
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Promovarea imaginii grădiniţei în perioada online 

 
 

Prof. înv. preșc. Negru Petronela                                                                                    

Liceul Tehnologic „Ion Creangă” Pipirig                                                                 

Structura: Grădinița Stânca- Pipirig 

 

 

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. 

Perioada prin care trecem reprezintă pentru noi toți mai mult decât o provocare obișnuită, 

întregul nostru stil de viață este pus la îndoială pe o perioadă nedeterminată, veștile negative ne 

asaltează din toate părțile, izolarea ne afectează resursele pe diferite paliere. Ce se întâmplă cu elevii, 

cu școlile, cu sistemul de predare-învățare-evaluare în general? 

Învățarea online, o astfel de provocare și pentru cadrele didactice de la grădinița 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. 

Învățământul on-line deschide posibilitatea unei pregătiri structurate, coordonate și corect 

etapizate (vedem acum multitudinea de platforme și soft-uri educaționale on-line, care abundă media 

în această perioadă); reprezintă o formă de învățare la distanță, facilă, destinată celor care nu au 

posibilitatea de a accesa sistemul de învățământ clasic, tradițional, ”față în față”  sau adecvată unor 

contexte speciale, așa cum se întâmplă în perioada actuală de pandemie, când întregul sistem de 

învățământ, public și privat, indiferent de nivel sau ciclu curricular este închis. Acest mod de învӑțare 

este impus acum de perioada dramaticӑ pe care o traversӑm. 

Tot ceea ce înseamnӑ proces educațional de predare-învӑțare (și probabil, în curȃnd de 

verificare și notare) a redevenit în atenția noastrӑ sub titulatura de proces educațional la distanțӑ. Cu 

toții ne-am mutat activitatea în mediul on-line, am fӑcut cunoștintӑ cu aplicații care faciliteazӑ 

învӑțarea la distanțӑ. Grupa este acum un mediu virtual de învățare, iar aceasta nu mai este 

determinată de timp și spațiu. Continuӑm împreunӑ cu parinții, sӑ  oferim aceeași educație de înaltă 

calitate și să ne îndeplinim  misiunea noastră în contextul în care școala ”fațӑ în fațӑ” este închisӑ. În 

astfel de circumstanțe ,angajamentele noastre sunt de a oferi un mijloc alternativ de educație sub 

forma unui plan de învățare la distanță, filmulete de pe canalul Youtube sau rețeaua de comunicare 

Whatsapp  cu parintii .În această nouă modalitate de învățare, am utilizat următoarele  instrumente 

Web: 

- E-mailul –am trimis mesaje mai multor persoane care au o adresa de e-mail.  

- Pe Grupul de Whatsapp   am oferit posibilitatea susținerii unor discuții cu părinții. 

- Forumuri de discuții – care au oferit posibilitatea de interacționare, discuții si schimb de 

experiență cu ceilalti utilizatori fara a fi necesar ca acestia sa fie conectați sau sa se afle in acelasi 

timp si in acelasi loc cu tine. 

- Rețelele sociale- au fost totusi cele mai utilizate de noi in relația cu parinii.  
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Învățământul la distanță desemnează o nouӑ experiențӑ de învățare, pe care cadrele didactice, 

parintii si copiii au experimentat-o cu succes. În timp ce aceastӑ învӑțare la distanțӑ 

(DistanceLearning) reproduce învățarea la fața locului, profesorii au început sӑ ofere o instruire 

adecvatӑ care să permitӑ copiilor si parinților să îndeplinească standardele așteptate într-un mediu 

online. 
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Promovarea imaginii grădiniţei 

 

Profesor învățământ preșcolar: Nica Dorina                                                               

Grădinița cu P. P. ,,Dumbrava minunată’’ Tulcea 

 

 „Menirea firească a şcolii nu e să dea învăţătută, ci să deştepte cultivând      destoinicirile 

intelectuale în inima copilului, trebuinţa de a învăţa toată viaţa.” (Ioan Slavici) 

Funcţia centrală a educaţiei este aceea de formare şi dezvoltare permanentă a personalităţii 

individului cu scopul integrării sociale optime. Omul este în permanentă interacţiune cu factorii 

sociali ai existenţei sale. 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, acesta vine în contact cu diferite persoane, creşte şi se dezvoltă într-un mediu 

comunitar variat. Educatoarele sunt cele care trebuie să iniţieze, să conceapă, să structureze pertinent 

şi corect parteneriatul educaţional, transformându-l într-un proiect valoros pentru toate părţile 

implicate. În orice parteneriat educaţional este important să fie implicaţi copiii, iar activităţile 

desfăşurate să fie în beneficiul acestora.  

Motivul principal pentru crearea unor astfel de parteneriate este dorinţa de a ajuta copiii să aibă 

succes la şcoală şi mai târziu, în viaţă. Atunci când părinţii, copiii şi ceilalţi membri ai comunităţii se 

consideră unii pe alţii parteneri în educaţie, succesul şcolar se realizează mult mai uşor. Părinţii 

copiilor au fost destul de reţinuţi la început, dar s-au adaptat cu rapiditate, au interacţionat între ei, au 

descoperit că participând la astfel de acţiuni pot găsi soluţii în rezolvarea unor probleme pe care le 

întâmpină în educaţia copiilor lor. 

Parteneriate care pot fi derulate în comunitatea locală: 

,,Pas cu pas spre viaţa de şcolar’’-parteneriat cu şcoala. În cadrul acestui parteneriat 

educaţional se pot organiza şi desfăşura activităţi comune (preşcolari, şcolari, părinţi), plăcute, 

atractive, în vederea realizării unui schimb de experienţă referitor la specificul muncii din şcoală şi 

grădiniţă, compatibilizarea demersurilor didactice în vederea adaptării cu uşurinţă a copiilor la 

activitatea de tip şcolar. La vârsta de 5-6 ani, copiii posedă în mod firesc acea maturitate intelectuală 

care să le permită să abordeze sarcinile şcolare. Rămâne totuşi planul afectiv care-l pune pe copil la 

o adevărată încercare: colegi noi, reguli noi, învăţătoarea, localul şcolii, etc. Considerăm că prin 

derularea unui parteneriat cu şcoala se atenuiază din şocul trecerii de la grădiniţă la şcoală, copiii fiind 

acum mai pregătiţi din punct de vedere emoţional. 

,,Biblioteca-univers al cunoaşterii!’’-parteneriat cu biblioteca municipiului. Proiectul vizează 

formarea unei atitudini pozitive a preşcolarilor faţă de cărţile pentru copii, orientarea acestora spre 

literatură, precum şi realizarea unor noi forme de colaborare între educatoare, reprezentanţi ai 

bibliotecii şi părinţi. Copiii se familiarizează cu incinta bibliotecii, cu activităţile care se desfăşoară 

acolo, pot participa cu lucrări  la expoziţiile organizate aici cu diferite prilejuri, participă la diverse 

campanii umanitare, festivaluri, spectacole, prezentări de carte, audieri de poveşti, jocuri şi alte 

activităţi relaxante la secţia Ludotecă. 
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Parteneriatul educaţional cu Centrul Muzeal Ecoturistic Delta Dunării-ICEM Tulcea, „Natura, 

prietena mea” în urma vizitelor şi acţiunilor desfăşurate acolo, copiii îşi pot îmbunătăţi volumul de 

cunoştinţe despre flora şi fauna din Delta Dunării, atât de pe uscat şi din aer, cât şi din mediul acvatic. 

Acest parteneriat are ca scop lărgirea orizontului celor mici, cunoaşterea instituţiilor principale ale 

oraşului, comunicarea cu mediul natural în plan afectiv, atitudinal, comportamental, precum şi o 

colaborare eficientă între grădiniţă, familie, reprezentanţi ai muzeului.  

,,Împreună pentru copiii noştri’’-parteneriat educaţional cu familia.                                             

Scopul principal al parteneriatului: iniţierea părinţilor în problemele specifice educaţiei din 

grădiniţă privită ca un ,,microgrup” din care copilul face parte şi dobândirea de către părinţi a unor 

abilităţi de relaţionare cu copiii. 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. Implicarea familiei în cadrul programului desfăşurat în grădiniţă este 

esenţială pentru îmbogăţirea mediului stimulativ, fixarea şi lărgirea cunoştinţelor asimilate în sala de 

grupă. Implicarea familiei în program va întări sprijinirea ţelurilor educaţionale. Implicarea părinţilor 

în activitatea preşcolară este în beneficiul copiilor, al familiei şi al calităţii actului educaţional. 

Părinții spun „prezent” la educație 

În situația în care suntem astăzi, statul asigură concediu unuia dintre părinți pentru a se putea 

ocupa de educația copiilor. Profesorii pot lucra cu aceștia în această perioadă pentru educația celor 

mici. Ei pot veni cu instrucțiuni clare în online, iar părinții pot dezvolta temele cu copiii în offline. În 

felul acesta se pot dezvolta relații între școală și familie, părinții pot înțelege mai ușor și pot empatiza 

mai mult cu efortul unui cadru didactic. Se dezvoltă, astfel, și relația profesor-părinte. Părinții pot 

explora împreună cu copiii diferite platforme, instrumente online și astfel învățarea se petrece și la 

adulți. 

În funcţie de specificul comunităţii în care se află grădiniţa, se pot realiza parteneriate cu: 

instituţii sanitare, cu primăria, cu cluburi de joacă, cu teatru, muzee. Iniţierea şi derularea de activităţi 

în parteneriat reprezintă o provocare pentru educatorul de azi, necesitând multă creativitate în 

concepere, dinamism în derulare, responsabilitate în monitorizare, flexibilitate în luarea deciziilor.  

În esenţă, a manageria un proiect înseamnă a stăpâni arta de a şti să faci o schimbare: 

 ▪ înseamnă să găseşti modul optim pentru a atinge un scop; 

 ▪ să poţi conduce efectiv resursele disponibile pentru a atinge scopul; 

 ▪ să identifici just competenţele persoanelor implicate în proiect şi să le utilizezi corespunzător; 

 ▪ să combini atitudini, abordări şi tehnici ce se aplică la o gamă largă de sarcini. 

 Iar apoi să fii capabil să gestionezi cu succes schimbarea pentru a-i prezerva valoarea de câştig. 

Importanţa desfăşurării  acestor  proiecte  de parteneriat  educaţional  în  grădiniţă  este  

evidentă. Toate acestea ne oferă satisfacţii uriaşe, acţiunile desfăşurate reprezentând un demers 

benefic în viaţa preşcolarilor, contribuind la promovarea imaginii grădiniţei în comunitate, dar şi o 

bună colaborare între toţi partenerii educaţionali 
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PROMOVAREA IMAGINII GRĂDINIȚEI 

 

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR NICOLAE ELENA                                                 

GRĂDINIȚA CU P. P. NR. 2, FOCȘANI 

 

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. 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.  

Promovarea imaginii grădinitei noastre este una din țintele proiectului de dezvoltare 

instituționala. Prin oferta educaționala grădinița noastră dă posibilitatea părinților să aleaga acivitățile 

opționale și extracurriculare la care doresc să participe copiii. Activitățile extracurriculare au un 

conținut cultural artistic, spiritual, tehnico aplicativ, sportive sau sunt simple activități de joc sau de 

participare la viața și activitatea comunității locale.Aceste activități oferă copiilor destindere, 

recreere, voie bună iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmări și recunoaștere a aptitudinilor. Ele  

au caracter ocazional și iau forme foarte variate. 

Pentru ca oferta noastră să fie viabilă depunem eforturi în asigurarea unor spații de învățare 

confortabile, sigure, adaptate nevoilor fizice, psihologice si de educație ale fiecărui copil atât în 

interiorul grădiniței cât și in curtea acesteia.Nu este suficient ca oferta să fie cunoscută ci și înteleasă 

îndeosebi de părinți și copii. Părintii vor fi informați cu privire la calitatea serviciilor din grădiniță, 

competența cadrelor didactice, reursele materiale ale grădiniței, cadrul ambiental, proiectele 

educaționale și parteneriatele în care grădinița este implicată.                                     

În realizarea parteneriatelor sunt antrenați cei mai importanți factori in actul educational: copiii, 

familia, grădinița și comunitatea locală, iar prezența sistematică a părinților și a comunității în ,,viața 

grădiniței,, sporesc interesul pentru educarea integrală a copiilor.În toate tipurile de activități în 

parteneriat , un factor important îl constituie climatul vieții de grup și al relației grădiniță- familie- 

comunitate.Este necesar un climat stimulativ pentru fiecare ,de incredere și prietenie, care să facă 

posibilă comunicarea liberă. 

Unele activități au efecte imediate, pe plan cognitiv, emotional, relational dar trebuie subliniat 

faptul că influenta acestor activități nu se exprimă în activități singulare ci prin sisteme de activități 

de diferite tipuri, intr-o succesiune gradată. Motivația unor activități de parteneriat este înțelegerea 

necesității de a integra grădinița în mediul comunitar ca partener egal și consecvent în formarea 

viitorului cetățean. Proiectele educaționale realizate cu diferiți parteneri locali sunt, de obicei foarte 

atractive, iar copiii participă activ și eficient la acestea. Pentru ca parteneriatele să funcționeze este 

nevoie de respect încredere reciprocă, consens cu privire la scopurile acțiunii și strategiilor de atingere 

a acestora și de asumarea în comun a drepturilor și responsabilităților. 

Prin toată activitatea desfășurată în grădinița noastră se asigură un act educational de calitate 

care să contribuie la formarea unei personalităti a copilului independente și creative, la formarea unor 

copii sănătoși, activi, eficienți, cooperanți care să se adapteze ușor la regimul școlar și la orice situație 

în viață.  
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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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Promovarea imaginii şcolii 

 

Prof. înv. primar, Niţoiu Felix-Georgian 

Colegiul Naţional Pedagogic “Spiru Haret” Buzău 
 

 

Şcoala este un element fundamental al societăţii, iar promovarea imaginii acesteia trebuie să 

reprezinte un obiectiv prioritar în aceste vremuri de profundă transformare. Promovarea  imaginii 

şcolii reprezintă garantul pentru o bună colaborare între cei trei actori ai sistemului de învăţământ: 

şcoală- elevi- părinţi.  

În  zilele noastre şcoala trebuie să facă faţă  cerinţelor societăţii, nevoilor societăţii şi mai ales 

situaţiei impuse de pandemie. În această perioadă activitatea şcolară s-a realizat într-un mediu nou 

pentru toţi participanţii la actul educaţional.  Învăţarea online nu presupune doar conectarea unor 

dispozitive la diferite platforme  educaţionale  ci şi cunoştinţe solide de utilizare atât pentru cadru 

didactic cât şi pentru elevi. Toate activităţile pe care le realizăm în mod normal în cadrul orelor 

desfăşurate în şcoala au fost transpuse în mediul online atât cu efortul cadrelor didactice cât şi cu 

efortul elevilor.   

Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se realizează, în primul 

rând, prin rezultatele obținute de elevi la concursuri, olimpiade, evaluări naționale, prin diversitatea 

activităților extrașcolare de care sunt atrași elevii. Concursurile stimulează spiritul de inițiativă, 

abilitățile de comunicare și exprimare, imaginația, spiritul de competitivitate și oferă copiilor 

oportunități multiple de a asimila cunoștințe și abilități noi. 

Un rol important îl au şi concursurile şi activităţile extraşcolare care au ca scop formarea unui 

spirit competitiv în rândul elevilor. Personalizarea ofertei educaţionale la nivel instituţional se face 

prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile şi interesele partenerilor şi 

beneficiarilor procesului educațional.  

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

liber al elevilor, instituția de învătământ ce promovează astfel de activități beneficiind de imaginea 

pozitiva binemeritat,ă 

În concluzie, imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce așteaptă și au 

nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea învățării, combaterea 

discriminării, reducerea violenței, promovarea unui comportament moral pozitiv și participarea la 

activități extrașcolar 
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ȘCOALA ONLINE -                                                                                                                 

O PROVOCARE PRNTRU DASCĂLI, ELEVI, PĂRINȚI 

 

Profesor înv. primar Oancea Elena                                                                                      

Școala Gimnazială Avrig 

 

Sunt dascăl, la Școala Gimnazială Avrig, mă numesc Oancea Elena și predau la clasa a-II-a. 

Am o experiență bogată în predare. Am condus multe generații prin tainele învățăturii în mod 

tradițional dar și modern. Pentru mine școala online este o mare provocare. E ceva nou, la care m-am 

adaptat împreună cu colegele mele, cu elevii și părinții mei.    

Cititorii poate știu câte ceva despre orașul Avrig, dar pentru cei care nu știu și pentru toți vreau 

să scriu că este situat în Transilvania, județul Sibiu, pe malul stâng al Oltului. Sunt mândră că sunt 

avrigeancă, că provin și locuiesc în fostul sat al lui Gheorghe Lazăr, care a devenit oraș. Cine a fost 

Gheorghe Lazăr? Gheorghe Lazăr a fost pedagog, teolog, traducător și inginer român. S-a născut în. 5 

iunie 1779, la  Avrig și a decedat în. 17 septembrie 1823, la Avrig. Este considerat fondatorul 

învățământului în limba română din Țara Românească. În anul 1818 a înființat prima școală cu 

predare în limba română, Școala de la Sfântul Sava, în București. În cinstea lui, în Avrig există casa 

memorială, un muzeu care îi poartă numele și o statuie cu bustul lui, plasată în centrul vechi al 

orașului. 

Vreau să prezint o zi de școală online cu elevii mei din clasa a –II-a. Las la o parte toate 

neajunsurile activității online și vreau să vă transmit cu bucurie ce am reușit noi să facem online, 

pentru a învăța într-un mod plăcut, util și actractiv, folosindu-ne de beneficiile tehnologiei. 

La ora de Comunicare în limba română, la lecția ,,Vreau să trăiesc printre stele,, am folosit în 

primă parte manualul.  

Apoi am pus un cântecel - O brad frumos  https://www.youtube.com/watch?v=uX-

Rdx13GIM&ab_channel=TraLaLa-Cantecesideseneanimatepentrucopii. pe care copii l-au cântat cu 

mare plăcere. Am exersat citirea textului în lanț, selectiv, apoi am postat linkul următor  

https://www.thinglink.com/scene/1395802891536564225. Pentru activitatea asincronă elevii au avut 

de alcătuit propoziții cu anumite cuvinte. 

La ora de Matematică și explorarea mediului, la Scăderea numerelor naturale de la 100 la1000, 

cu împrumut la ordinul zecilor, am efectuat sincron exerciții de calcul oral și exerciții de calcul pe 

jamboard..                                                                                                                                                                                       

Apoi am ne-am jucat împreună accesând linkul  

https://wordwall.net/resource/7058704/adun%C4%83ri-cu-trecere-peste-ordin-0-1000.                                  

Copiii au primit pentru activitatea asincronă de rezolvat exercițiile care se află pe următoarele 

linkuri https://classroom.google.com/u/1/c/MTc2NzU4NzAyOTQ4 și 

https://wordwall.net/ro/resource/914127/joc-matematic -cl-i  și 

https://classroom.google.com/u/1/c/MTc2NzU4NzAyOTQ4 și 

https://www.canva.com/design/play?category=tACVL2ns1Zw  

La ora de Dezvoltare personală, la lecția „Igiena alimentației și a hainelor ”  sincron -Observarea 

piramidei alimentelor și discutarea importanței unei alimentații diverse.Apoi am accesat linkul  

https://wordwall.net/he/resource/7840988/dp/piramida-alimentelor.   Pe urmă am observat imaginile 

din manual  și am discuțat  despre necesitatea de a purta haine curate și adecvate activităților pe care 
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le desfășurăm .Elevii au primit cele două jocuri, jocuri despre reguli de igienă a  locuinței și a 

alimentelor..https://wordwall.net/he/resource/7021775/igiena-personal%C4%83-%C8%99i-igiena-

locuin%C8%9Bei  și https://wordwall.net/he/resource/4590157/igiena-personal%C4%83-dp .  

Am purtat discuții despre cum trebuie să îngrijim hainele. 

La Arte vizuale și abilități  practice am avut tema ” Iarna”.am  purtat discuții despre anotimpul 

de iarnă, despre ce se petrece în timpul iernii, despre jocurile de iarnă. Am vizionat imagini despre 

iarnă accesând linkul  

https://www.google.com/search?q=imagini+cu+iarna&oq=imagini+cu+iarna&aqs=chrome..6

9i57j0l3j0i395l4.12930j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8    ,  iar apoi elevii au vizionat videoclipul 

”Iarna în borcan” https://www.thinglink.com/scene/1395802891536564225  și a efectuat fiecare elev 

,,Iarna în borcan”. 

Am realizat și o activitate exrașcolară  închinată marelui poet Mihai Eminescu.Le-am prezentat 

elevilor un material despre viața și opera lui Mihai Eminescu. 

phttps://www.youtube.com/watch?v=L0X65EQF2OU 

Apoi elevii au audiat poezia Somnoroase păsărele. 

https://www.youtube.com/watch?v=Le4Gu2uMnV0 

În încheiere, elevii au realizat un desen inspirat de poezia audiată sau de alte poezii cunoscute 

de ei, scrise de Mihai Eminescu. 

 

                                

     

                                                

 

”Cartea nu-i un lucru rău. Pentru mine a fost mângăierea vieții. M-am  însoțit cu ea și cu pustia 

și  am ajuns la liniște și înțelepciune.” Mihail Sadoveanu  

 

Așa încerc și eu ca dascăl, online sau în direct să transmit elevilor mei farmecul cărților, 

farmecul înțelepciunii și a mângâierii vieții. Aceasta este un exemplu de bună practică , consider eu , 

pentru activitatea online, prin care am încercat să pătrundem tainele învățăturii și ale educației și să 

îl promovăm mai departe. 
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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 

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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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

 

Prof. Itinerant și de sprijin: Olar Angela 

C. S. E. I. ”Orizont” Oradea- structură C.S.E.I. nr. 1 Tileagd 
 

 

În zilele noastre, unitatea de învățământ este pregătită să facă față unor cerințe tot mai complexe 

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 a devenit un mediu de promovare infinit, prin 

care o școală își poate construi o imagine. 

Promovarea imaginii instituției și factorilor ce își asumă responsabilitățile în procesele de 

descentralizare și asigurarea a calității, personalizarea ofertei educaționale la nivelul instituțional prin 

diversificarea și flexibilizarea acesteia în funcție de nevoile și interesele partenerilor și beneficiarilor 

procesului educațional și educației.  

Crearea și promovarea unei imagini se realizează prin fiecare cadru didactic din instituție, 

schimbarea venind prin fiecare dintre noi. 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 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 nașional.  

Activitatea extracurriculară e o componentă educațională valoroasă și eficientă căreia orce 

cadru didactic trebuie să-i acorde atenție, adoptând el, în primul rând, o atitudine deschisă și inovativă, 

atât în modul de realizare a activității, cât și în relațiile cu elevii asigurănd o atmosferă relaxantă care 

să permită stimularea creativă a elevilor. 

Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea reușitelor, 

internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele și produsele activității. 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 școală, dar putem promova activitățile 

și implicit școala in cadrul careia se desfășoară. 

Relațiile de colaborare dintre profesori ți părinți sporesc prestigiul instituțional și personal al 

celor implicați, dau un sens de utilitate timpului petrecut împreună și deschid perspectiva unor 

preocupări informale cu valoare formativă. 

Echipa de conducere a școlii a școlii trebuie să aibe o preocupare constantă  pentru elaborarea 

și actualizarea unui plan de marketing care să evidențieze rolul școlii în dezvoltarea academică, 

socială, emoțională și fizică a elevilor. În concluzie imaginii poate fi promovată oferind 

beneficiarialor ceea ce așteaptă și au nevoie, educația de calitate, accesul la ofertele educaționale, 

individualizarea învățării, combaterea discriminării, 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 asamblu 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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IMPORTANŢA ACTIVITĂŢILOR ON - LINE                                                      

PENTRU PROMOVAREA IMAGINII ŞCOLII 

 

 

Prof. Oniga Olimpia                                                                                                            

G. P. P. NR. 1 TINCA 

 

 

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 

predare, este o dezvoltare a învățării care nu poate fi oprită iar instituţiile de învăţământ care au 

adoptat această tehnică modernă se bucură de un real succes în randul copiilor dar şi al părinţilor. 

Cu siguranță, există multe beneficii pentru predarea într-un mediu online. Pentru profesorii care 

au alte responsabilități de serviciu, predarea online se poate încadra mai ușor în jurul rolului lor 

principal. Posibilitatea de a vă seta propriul program și a ratelor de plată poate fi un bonus major, 

deoarece vă oferă mai multă libertate în viață. Chiar dacă predarea online este singurul dvs. rol de 

serviciu, mai aveți capacitatea de a vă alege propriul program de lucru. Acest lucru este util în special 

dacă înveți studenții care se află dincolo de ocean și trebuie să lucreze pe alt fus orar. Sunteți matinal? 

Începeți când se crapă de ziuă. Bufniță de noapte? Începeți munca după-amiaza și terminați târziu. 

Acesta este același caz pentru profesorii care au familii și poate că trebuie să-și dedice mai mult timp 

pentru creșterea copiilor sau pentru a fi acasă pentru perioade îndelungate pentru a avea grijă de rude. 

Un alt avantaj este posibilitatea de a lucra la distanță. Vreți să locuiți într-un mediu rural, departe 

de instituțiile de învățământ? Nu este o problemă - acest lucru este posibil cu siguranță atunci când 

lucrați online, deoarece nu este necesar să fiți prezenți fizic la muncă. Dacă doriți să vă luați o vacanță 

lungă sau să mergeți în călătorie, puteți preda, de asemenea, online ca să câștigați bani în timp ce 

călătoriți - trebuie doar să vă asigurați că sunteți undeva cu o conexiune de internet stabilă. 

Ar fi mai ușor pentru profesori să se concentreze pe studenții care au problele cu studiile, în special 

dacă orele lor sunt unu la unu. Nimeni altcineva nu are nevoie de atenția lor și acest lucru permite 

profesorului să se concentreze pur și simplu pe cursant, vizând zonele cu probleme și asigurându-l că 

profită la maxim de experiența de învățare. 

Multe platforme digitale care facilitează învățarea online permit profesorilor să salveze 

informația cu ușurință și să o poată accesa ori de câte ori se conectează. Acest tip de organizare 

automată permite profesorului să-și concentreze timpul asupra aspectelor muncii care necesită mai 

multă atenție, precum planificarea lecțiilor și comunicarea cu elevii/studenții lor. Unele platforme 

ajută chiar la notarea activității studentului - acesta este un beneficiu evident și extrem de eficient, 

deoarece mulți profesori consideră că petrec o cantitate mare de timp pentru a da note, ceea ce îi poate 

lăsa să se simtă epuizați după o zi de lecții. 

Poate cel mai mare beneficiu pentru predarea online este acesta - profesorii joacă în continuare 

cel mai important rol în experiența de învățare. Tehnologia nu poate înlocui meseria profesorului, dar 

se pretează ca un instrument foarte util pentru îmbunătățirea experienței atât pentru profesor, cât și 

pentru cursant. Decizia de a preda online poate încuraja profesorul să recunoască controlul pe care îl 

au asupra propriei cariere și să-și pună mintea în repaus . 

Prin urmare, şcolile care adoptă ca model de predare în on-line se bucură de o mare popularitate 

şi de o imagine pozitivă atât în rândul părinţilor dar şi al copiilor. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

 

 

Prof. ONIUJEC VASILE 

Școala Gimn. Valea Vișeului, Maramureș 
                                                                                

 

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. 

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 realizează datorită cadrelor didactice pregătite care intervin in favoarea 

acestei dezvoltări continue a școlii. Analizand ceea ce se cere de la unitatea de învățământ, putem 

stabilii și cum anume o putem promova. 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 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 pozitivă asupra 

școlii. Armonizarea ofertei de servicii educaţionale şi formare permanentă cu nevoile specifice 

identificate în unitatea şcolară şi comunitatea locală.  

Colaborarea eficientă cu toţi reprezentanţii minorităţilor etnice prin promovarea unor proiecte 

focalizate pe reducerea abandonului şcolar prin Comisia de Combatere a Discriminarii în Mediul 

Școlar.  

Integrarea elevilor în școala prin promovarea interculturalitații și susţinerea elevilor cu 

dezavantaj social şi conduite de risc, dar și susţinerea elevilor în abilităţi. 

Promovarea imaginii instituției se realizeaza prin elaborarea unor proiecte la nivel local care să 

vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplarelor de bună practică în managementul 

institutional.  

Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. Copilul traiește într-o 

lume dominată de mass media, influențele nefaste ale televizorului și calculatorului acționând asupra 

sănătății psihice și morale. Acestea contribuie la transformarea elevilor în persoane incapabile de a 

se controla comportamental și emotional. Activitățile de acest gen,  cu o deosebită influentă 

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

cu alte instituții  

Activitățile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica și creativă de a ocupa timpul 

liber al elevilor, instituția de învătământ ce promovează astfel de activități beneficiind de imaginea 

pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau național. Activitatea extracurriculară e o 

componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, 

adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în 

relaţiile cu elevii, asigurând astfel  o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 
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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: 

  

1.Cerchez, N; Mateescu, E.; ,,Elemente de management școlar’’, Editura Spiru Haret, Iași; 

1994.  

2.Jinga, Ioan; ,,Managementul învățământului’’ , Editura Aldin, București; 2001. 

3.Petrescu, Ion; ,,Management”, Editura Holding Reporter, București; 1991.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 4, APRILIE, 2021

234



 

Promovarea școlii la nivel internațional prin proiectele eTwinning 

 

 

Profesor pentru învățământ primar Oroș Andra-Roxana 

Școala Gimnazială Luizi-Călugăra, județ Bacău 
 

  

Pandemia provocată de coronavirus începând cu anul 2020 au adus profesorilor o serie de 

provocări. Cu siguranță că, cea mai mare dintre ele a fost să găsim soluții pentru realizarea activităților 

extrașcolare în mediu online. În condițiile în care deplasările au fost limitate, iar contactele umane 

reduse, a fost nevoie că proiectarea activităților extracurriculare să sufere modificări majore. 

Cu toții am descoperit în această perioadă platformele colaborative destinate profesorilor ce le 

oferă posibilitatea de a lucra alături de alți profesori din țările Uniunii Europene, de a conştientiza 

amploarea problemelor educative comune. 

Platforma eTwinning are ca scop dezvoltarea colaborării dintre profesori, elevi, școli, părinți și 

autoritățile locale. În eTwinning profesorii lucrează împreună și organizează activități pentru elevii 

lor. Proiectele au un rol activ, elevii și profesorii interacționează, investighează, iau decizii, se 

respectă reciproc și învață abilități din secolul XXI. ETwinning promovează colaborarea şcolară în 

Europa prin intermediul tehnologiilor comunicării şi informaţiei oferind asistenţă, instrumente de 

lucru şi servicii şcolilor. De asemenea, platforma oferă profesorilor oportunităţi de dezvoltare 

profesională continuă, online şi gratuit. Lansată în 2005 drept componentă fundamentală a 

programului eLearning al Comisiei Europene Programul Uniunii Europene pentru Educație, Formare, 

Tineret și Sport, eTwinning a devenit parte integrantă a programului  Erasmus+ începând cu anul 

2014.  

De exemplu, proiectul eTwinning „My soul goes big” („Îmi crește sufletul”) s-a desfășurat în 

anul școlar 2017-2018 la Școala Gimnazială Luizi-Călugăra, în parteneriat cu alte 12 cadre didactice 

din Marea Britanie, Slovenia, Serbia, Turcia, România. Scopul proiectului a fost acela de a promova 

valorile care trebuie să fie plantate în sufletul copiilor. Vrem să trăim într-o lume mai bună, iar copiii 

învață că fiecare dintre ei poate contribui la binele celor din jurul lor. Învață să fie mai buni prin 

iubire, prietenie, generozitate, respect, modestie, sârguință. În acest sens, au fost realizate și trimise 

felicitări copiilor din școlile participante, au fost realizate excursii școlare cu scopul de a învăța ce 

este respectul, recunoștința, respectul pentru natură și menținerea unui stil de viață sănătos.  

Fiecare profesor a fost liber să aprecieze și să intervină cu aprecieri la adresa activităților 

realizate prin proiect. Uimitor este faptul că, deși suntem la mii de kilometri distanță, preferăm să 

desfășurăm activități similare. Activități realizate la nivelul clasei: Felicitare de Paște, Simplitatea 

ca stil de viață sănătos- salata de fructe, Prietenia – Semne de carte cu mesaje în limbi străine.  
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Platforma eTwinning oferă facilități multiple: organizarea de proiecte colaborative, aplicația 

eTwinning live destinată stabilirii de contacte cu alți profesori, TwinSpace - un spațiu virtual privat 

securizat vizibil doar profesorilor participanți în proiect, School Education Gateaway- platformă 

europeană disponibilă în 28 de limbi destinată informării profesorilor și specialiștilor din 

învățământul preuniversitar în legătură cu principalele politici publice europene în domeniul 

educației. Vă prezint câteva proiecte realizate înainte și după începerea cursurilor online. 

  

 

          
 

„Bibelouri, simboluri ale prieteniei” – 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Identitate și tradiții la poarta timpului”, 2020 
 

 

„Alege prietenia!”, 2021 

Utilizarea platformelor educaționale colaborative are un impact crescut asupra dezvoltării 

profesionale continue ale cadrelor didactice. Schimbul de experiență și bune practici are rolul de a 

stimula dezvoltarea de noi programe educaționale pe tematicile noilor educații și ale celor opt 

competențe cheie necesare absolvenților pentru o integrare facilă pe piața muncii. 

  

 Bibliografie: www.etwinning.net 
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Serbarea școlară – o formă de manifestare sprituală 

 

Prof. înv. primar Osăceanu Neluța Valentina                                                                 

Școala Gimnazială, com. Drăcșenei, Județul Teleorman 

 

„Trebuie să ajutăm copilul să acționeze singur, să voiască singur, să gândescă singur; aceaste 

este arta celor ce aspiră să slujească spiritul.” Maria Montessori – Descoprirea copilului 

Școala continuă educația copiilor oferită acestora in familie și in grădiniță și nu numai. Această 

educație nu trebuie să se limiteze doar la transmiterea unor cunoștințe de către cadrele didactice, de 

altfel, problematica educației contemporane dobândește o nouă viziune, în sensul că aceasta își 

mărește aria de acțiune, tinde spre universalitate. Copilul actual posedă capacități intelectuale 

deosebite, dorindu-și ca dezvoltarea lui să fie realizată prin căi adecvate stilului de viață modern. 

Modelarea, șlefuirea lui cere timp, răbdare și o ofertă educațională variată, astfel încât, copilul 

să se regăsescă în variantele propuse, iar aceste să răspundă nevoilor lui de însușire, de dezvoltare și 

de ce nu, de atingerea unor performanțe în diferite domenii. De aceea învățământul are menirea de a-

i forma pe copii sub mai multe aspecte: psihointelectual, fizic si socioafectiv, înlesnind astfel, 

adaptarea și integrarea acestora în viața socială, aceasta fiind de fapt idealul educațional. Idealul 

educațional exprimă cerințele și aspirațiile unei societăți într-o anumită etapă istorică sub forma unui 

model dezirabil de personalitate umană. Timpul istoric pe care îl trăim cere oameni în a căror măsluire 

caracterul și inteligența se completează pentru propria evoluție a individului. 

Activitățile extracurriculare ocupă un loc important în programul elevilor; ele sunt o modalitate 

de a lărgi orizontul de cunoaștere al copiilor, de a stimula curiozitatea și creativitatea. Ele au scopul 

de a le oferi recreere, de a le dezvolta spiritul de observație și competiție, de a le valorifica potențialul 

intelectual și aptitudinile, de a stimula imaginația și inițiativa. 

”Educația trebuie să fie dirijată în sensul dezvoltării personalității și talentelor copilului, 

pregătindu-l pentru viața activă ca adult”, se precizează în Convenția cu privire la Drepturile 

copilului, art. 29. 

Activitățile extrașcolare și extracurriculare sunt activități educative organizate de dascăli în 

afara orelor de curs, în afara unității de învățământ, cu aprbarea direcțiunii. Ele pot fi realizate și în 

parteneriate cu diverse instituții. 

Serbarea este modalitatea eficientă de cultivare a aptitudinilor artistice ale copiilor, conducând 

astfel la dezvoltarea unei personalități complete și complexe. Totodată aceste serbări contribuie la 

păstrarea dar și transmiterea generațiilor următoare, a tradițiilor și obiceiurilor locale. Implicarea 

părinților în realizarea unui program artistic are un rol și impact pozitiv în dezvoltare unui parteneriat 

eficient.  

Cercetările realizate în domeniul educației arată că, indiferent de mediul economic sau cultural 

al familiei, când părinții sunt parteneri cu școala, se constată o îmbunătățire a performanțelor elevilor, 

dar și crearea unui liant emotional între aceștia. 

În concluzie, cadrul didactic poate face multe pentru educarea spiritului creativ în cadrul 

activităţilor extracurriculare,cum ar fi serbările școlare. 
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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 

utile in formarea continuă a cadrelor didactice ceea ce contribuie direct la o noua abordare a 

demersului didactic cu accent si pe latura formativa; 
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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 
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Importanța activităților educative realizate în online                                                 

pentru promovarea imaginii școlii 

 

Prof. Pârlea Daniela                                                                                                     

Grădinița cu Program Prelungit nr. 2 Pașcani 

 

 

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

trei parteneri educaţionali: grădiniță-preșcolari-părinţi. 

 Actuala pandemie a influențat activitățile din toate domeniile inclusiv pe cele ale instituței 

școlare..  

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

complex şi în continuă schimbare întrucât activităţile au loc şi sunt dependente de mediul exterior.  

Deschiderea spre nou se realizează datorită cadrelor didactice   care sunt nevoite să adapteze 

discursul instruirii pentru activități online, intervenind în favoarea dezvoltării 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 sunt cei ce intră în contact cu mediul școlar, comunitatea 

fiind astfel influențată de școală. Nici o instituție de învățământ nu poate forța alegerea parintelui cu 

privire la unitatea în care își va înscrie copilul, în schimb o promovare corespunzătoare poate influența 

alegerea acestuia.   

Informarea nu este de ajuns,unitatea şcolară trebuie să aibă capacitatea şi să fie pregatită de a 

adapta programul educaţional la nevoile în schimbare ale “clientilor”.  

Prin activitațile online de calitate în care sunt împletite armonios atât filmulețele educative cât 

si indicatiile verbale oferite, acolo unde situatia o impune, utilizand diferite platforme fac ca educatia 

online sa asigure progresul copiilor. 

Disponibilitatea cadrelor didactice de a oferi informații suplimentare cu privire la o activitate, 

atât părinților preșcolarilor cât și elevilor, fac ca invatamantul online sa se desfașoare cu succes. 

Utilizarea cât mai variată a instrumentelor de lucru online si a platformelor educationale oferă 

incredere beneficiarilor si totodată curiozitatea și dorinta de a performa. 

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, a unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent 

părinții cu tot ce se întâmplă în grădiniță și școala, dar putem promova activitățile și implicit instituția 

școlară în cadrul căreia acestea se desfășoară. 

O şcoală/grădiniţă responsabilă este garantul dezvoltării permanente a comunităţii. Crearea şi 

promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se realizează, în primul rând, prin 

rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții fiind, în principiu, primii interesați de acest 

aspect.  

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 

 

prof. Pavel Carmen Maria 

 

Existența unui sistem concurențial în continuă dezvoltare se impune accentuarea eforturilor de 

promovare a imaginii școlii şi de stabilire a unor relații directe cu viitorii beneficiari ai educației. 

Imaginea școlii are o puternică influenţă asupra aşteptărilor, iar aceste aşteptări influenţeazaă 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 se realizează printr-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: broşură, 

cărticică și site web. 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 pozitia în cadrul comunității locale. Cu ajutorul relațiilor publice școala își informează 

publicul ținta intern sau extem asupra obiectivelor, misiunii, activităților și intereselor sale. Școala ar 

trebui să realizeze propria campanie de comunicare. Acesta nu vizează doar promovarea imaginii 

pentru atragerea copiilor, ci o modalitate eficientă de a comunica către comunitate viziunea, misiunea 

si performanţele școlii.  

O campanie de comunicare trebuie să includă aspecte, precum:  

- Viziunea/misiunea școlii; 

-  Publicul căreia i se adresează; 

-  Sloganul/mesajul școlii; 

-  Mesaje, argumente pentru alegerea școlii de către părinţi şi copii; 

- Modalităţi de promovare a ofertei educaţionale a instituţiei: pliante, publicaţii, presa locală, 

postere, pagini web, evenimente; 

- Tipuri de materiale promoţionale: mărțișoare, felicitări. 

- Calendarul activităţilor de relaţii publice: interviuri, comunicate de presă, relaţiei cu mass-

media, evenimentelor organizate; 

- Evaluarea calităţii comunicării prin monitorizarea articolelor din presa locală, nivelul 

finanţărilor obţinute, calitatea aprecierilor părinţilor.  

Precuparea pentru promovarea imaginii instituţiei este o obligaţie a întregii echipe şi, în special, 

a directorului organizaţiei. Pentru o mai bună corelare aceasta trebuie să fie inclusă în Planul de 

Dezvoltare Instituțională ca țintă strategică.  

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 înfuncţie de nevoile şi interesele partenerilor şi beneficiarilor 

procesului educational și educaţiei.  
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Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se realizează, în primul 

rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții fiind interesați în principiu de acest 

aspect. 

Crearea acestei imagini se realizează prin fiecare cadru didactic din instituție, schimbarea 

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

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

înbunătăți 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. 

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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Cerchez, N; Mateescu, E.; ,,Elemente de management scolar’’, Editura Spiru Haret, Iasi; 1994.  

 Jinga, Ioan; ,,Managementul învățământului’’ , Editura Aldin, Bucuresti; 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 4, APRILIE, 2021

242



 

PROMOVAREA IMAGINII GRĂDINIȚEI 

 

Prof. înv. Preșcolar: Petre Niculina 

GRĂDINIȚA CU P. N. Nr. 1 Morteni 

 

 

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 este una din țintele proiectului 

de dezvoltare instituționala. Prin oferta educaționala grădinița noastră dă posibilitatea părinților să 

aleaga acivitățile opționale și extracurriculare la care doresc să participe copiii. În acest an școlar la 

grupa am ales opționalul: 

- „Căsuța cu povești” 

Activitățile extracurriculare au un conținut cultural artistic, spiritual, tehnico aplicativ, sportive 

sau sunt simple activități de joc sau de participare la viața și activitatea comunității locale. Aceste 

activități oferă copiilor destindere, recreere, voie bună iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmări 

și recunoaștere a aptitudinilor. Aceste activități au caracter ocazional și iau forme foarte variate dar 

în acest an din cauza virusului Covid 19 nu am putut desfășura în grădiniță multe dintre activități. 

În realizarea parteneriatelor sunt antrenați cei mai importanți factori in actul educational:copiii, 

familia, grădinița și comunitatea locală, iar prezența sistematică a părinților și a comunității în ,,viața 

grădiniței,, sporesc interesul pentru educarea integrală a copiilor. În toate tipurile de activități în 

parteneriat, un factor important îl constituie climatul vieții de grup și al relației grădiniță- familie- 

comunitate.  

Motivația unor activități de parteneriat este înțelegerea necesității de a integra grădinița în 

mediul comunitar ca partener egal și consecvent în formarea viitorului cetățean. Proiectele 

educaționale realizate cu diferiți parteneri locali sunt, de obicei foarte atractive, iar copiii participă 

activ și eficient la acestea. Pentru ca parteneriatele să funcționeze este nevoie de respect încredere 

reciprocă, consens cu privire la scopurile acțiunii și strategiilor de atingere a acestora și de asumarea 

în comun a drepturilor și responsabilităților. 

În acest an școlar am derulat o serie de parteneriate cu comunitatea locala  prin care promovez 

imaginea grădinitei noastre. Amintesc câteva dintre acestea: 

- ,,Împreună pentru copiii nostri”- parteneriat cu familia 

- ,,Micul creștin” – parteneriat cu Biserica 

- ,, Cartea, prietena mea” – parteneriat cu Biblioteca Comunală 

Prin toată activitatea desfășurată în grădinița noastră se asigură un act educational de calitate 

care să contribuie la formarea unei personalităti a copilului independente și creative, la formarea unor 

copii sănătoși, activi, eficienți, cooperanți care să se adapteze ușor la regimul școlar și la orice situație 

în viață. 
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ȘI NOI PREDĂM ONLINE! 
 

 

prof. Pîrvu Iolanda-Aura                                                                                                      

prof. Stoene Gabriela                                                                                                             

Șc. Gimnazială „I. H. Rădulescu” loc. Urziceni, jud. Ialomița 

                  

                                 

Lumea modernă tinde să se schimbe atât de rapid. Astăzi ne confruntăm cu o nouă eră în 

educație, cu o nouă realitate, care va schimba fața educației pentru totdeauna, învățarea online sau 

eLearning. În aceste condiții, noi, cadrele didactice, trebuie să ne ne adaptăm, să ne schimbăm modul 

de gândire și de predare, pentru a ne putea adapta din mers. Primul și cel mai important lucru este să 

ne dăm seama că există diferențe semnificative între învățarea tradițională și cea online. În al doilea 

rând, este necesar să conștientizăm faptul că, pentru a preda eficient online, trebuie să lucrăm pe și 

cu noi înșine.  

Predarea online este definită în multe moduri, iar profesorii tradiționali trebuie să învețe acum 

noi modalități de abordare a metodologiei de predare, să învețe noi practici, pentru a avea succes în 

ceea ce fac. Un profesor bun folosește o combinație atât de activități sincrone, cât si asincrone, creând 

un amestec de stiluri tradiționale de învățare online cu instrumente audio și vizuale noi și mai 

colaborative. 

Sala de clasă digitală aduce cu sine o serie de teritorii necunoscute și neexplorate. Îndemnul de 

a spune clasa “online” sună suficient de simplu, dar, desigur, nu este atât de ușor de realizat. Predarea 

online nu este mai ușoară decât predarea față în față, ea fiind, în multe privințe, un mai mare 

consumator de timp.  Ea este relativ nouă, nu există o modalitate stabilită de a o face, dar o putem 

privi ca pe o oportunitate minunată, ca pe o provocare.  

Pentru a realiza o predare eficientă, centrată pe nevoile fiecarui elev, este nevoie de înțelegere, 

de implicare, dar, mai ales, de răbdare cu noi și cu elevii noștri. 

Iată câteva elemente pe care le-am aplicat în clasa digitală, de-a lungul acestei “călătorii”, 

pentru a ne simți mai aproape de elevii noștri și pentru a le capta interesul în învățarea conținutului 

predat:  

- i - am invitat să se implice în dialog și am descoperit că elevii timizi, care nu ridicau mâna, au 

devenit mult mai implicați;  

- am folosit elemente de recuzită la care ei nu s-ar fi gândit (un clopoțel, un animăluț de pluș 

etc); 

- i -am încurajat să discute în perechi pentru a duce la îndeplinire anumite sarcini de lucru; 

- am folosit elemente de umor care să-i binedispună; 

- le- am povestit uneori câte o întâmplare hazlie sau o întâmplare personală relevantă; 

- i-am întrebat pe fiecare în parte; 

- le-am spus o poveste metaforică captivantă și relevantă; 

- am creat o competiție constructivă; 

- i-am provocat prin studii de caz sau prin diverse fișe de exerciții; 

- ne-am jucat cu limbajul nonverbal. 
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Modelul de lecție propus, UCL (University College London), se bazează pe cele șase tipuri de 

învățare. O lecție perfectă online ar trebui să conțină un mix echilibrat al acestor șase tipuri de 

învățare: citește/ privește/ ascultă; discută; colaborează; caută; pune în practică; creează. 

Cu toții am avut de învățat ceva nou în această perioadă.  Noi, profesorii, am dezvoltat noi 

metode de predare și am făcut progrese în era digitală, părinții au avut, mai mult ca oricând, 

posibilitatea de a vedea cum lucrează profesorii și ce fac, de fapt, copiii lor la școală, iar elevii și-au 

descoperit competențele digitale și au învățat că, lucrând împreună, putem depăși orice obstacol. Nu 

știm ce va urma, dar rămânem optimiști și încrezători că totul va fi bine.  
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

 

Prof. înv. preșcolar POP MIHAELA 

 

 

În zilele noastre, unitatea de învățământ este pregatită să facă față unor cerinte tot mai complexe 

din partea societății contemporane și își revendică locul său în viața copiilor pe care îi educă, dar și, 

în 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 atât direcți, cât și indirecți(preșcolarii, 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 educațional și educaţiei.  

Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se realizează, în primul 

rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții fiind interesați în principiu de acest 

aspect. Crearea acestei imagini se realizeaza prin fiecare cadru didactic din instituție, schimbarea 

venind prin fiecare dintre noi.  

Motivarea elevilor printr-o educație individualizată, adaptă la particularitătile elevului, folorirea 

mijloacelor tehnologice în strategii de predare atractive vor 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 exemplelor de bună practică în managementul 

instituțional.  

Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. Copilul traiește într-o 

lume dominată de mass media, influențele nefaste ale televizorului și calculatorului acționând asupra 

sănătății psihice și morale. Acestea contribuie la transformarea elevilor în persoane incapabile de a 

se controla comportamental și emotional. Activitățile de acest gen,  cu o deosebită influentă 

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

cu alte instituții.  

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

liber al elevilor, instituția de învătământ ce promovează astfel de activități beneficiind de imaginea 

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 variate modalitati si 

strategii. 

Strategia de promovare: 

   a) promovare indirectă:  

-prin intermediul articolelor de presă scrisă,unde școala și-a făcut cunoscute strategiile de 

derulare și dezvoltare a ofertei educaționale; 

-prin participarea la numeroase concursuri online unde preșcolarii susținuți de părinți au trimis 

lucrări; 

-prin participarea zi de zi la activitățile instructiv  

-educative desfășurate online și transmise preșcolarilor și părinților, prin intermediul canalului 

de Whats app al clasei. 

  b) promovare directă:     

-prin constituirea unei clase virtuale (google classroom), unde cadre didactice, prescolari, 

părinți s-au întâlnit și au desfășurat activități instructive. 

-prin participarea la cercul pedagogic unde s-au prezentat activitati desfășurate in această 

perioadă, online cu preșcolarii, activități de bună practică, acestea fiind un reper important de urmat 

pentru fiecare dintre noi. 

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.  

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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Importanța activităților educative realizate online                                                         

pentru promovarea imaginii școlii 

 

Prof. Inv. Presc. POPA DANIELA                                                                                        

G. P. P. ,,PITICOT’’ CIMPENI 

 

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

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

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

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

Necesitatea de adaptare a instituțiilor de învățămînt la schimbările mediului, la nevoile individuale 

ale clienților presupune implimentarea marketingului în obiectul de activitate al acestora, cu scopul 

îmbunătățirii serviciilor, menținerii și promovării acestor servicii în condiții de maximă eficiență.  

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

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

un demers științific care presupune nu numai cunoașterea de cerințe de consum, ci și anticiparea lor, 

adaptarea permanentă la nevoile consumatorilor în vederea păstrării unui parteneriat bine consolidat, 

bazat pe mulțumirea familiilor. Acest demers presupune un ansamblu de metode și tehnici științifice 

care să poată analiza cantitativ și calitativ fenomenul precum și previziunea pieței. De aceea, 

marketingul devine o funcție a managementului. El este o știință care presupune asimilarea la nivelul 

teoriei și acțiunii educaționale, a conceptelor semnificative din domeniul educațional, crearea de 

concepte noi, generalizarea teoretică și reflecția continuă asupra ideilor generate de practică, 

experimentarea unor idei noi de investigare a consumului cultural și a comportamentului 

consumatorilor, elaborarea unor instrumente de previziune a pieței educaționale. 

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. 

Ce trebuie avut 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: 
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STRATEGIILE DE MARKETING 

ÎN PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

 

 

Prof. Înv. Preșc. POPA GABRIELA – DANIELA 

Liceul ”V. Conta”- Grădinița P. P. N. nr. 1 Târgu Neamț 

 

 
 

Problema calității educației dar și, ”lupta” pentru servicii educaționale de calitate, „contingent”-

cadre didactice dar și copii... de calitatedefinește un comportament activ și inovativ pe piața serviciilor 

educaționale. Pe de altă parte, dorința de a colabora cu familia și actorii comunitari prin relații de 

parteneriat impune nevoia de a promova imagineapozitivă a instituțiilor de educație timpurie. 

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. 

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? 

Prin organizarea şi participarea la acţiuni comune şi relevante pentru comunitate si prin 

stabilirea unor legături, participarea responsabilă a tuturor persoanelor implicate la problemele 

comune ale societăţii civile pentru realizarea proiectelor proprii, instituţii publice locale şi judeţene 

sǎ ȋmbunǎtǎțim imaginea școlii. Prin iniţierea activităţilor educative şcolare şi extraşcolare 

diferenţiate, care să răspundă socializării copiilor (concursuri, reuniuni, întâlniri cu agenţii 

economici)  am reuşit sǎ atragem atenia asupra potenialului elevilor nostri. 

Chiar dacă, crearea site-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 prin 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. 

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. Din 

rapoartele inspecțiilor școlare reiese că elevii și părinții sunt interesați de activitatea școlară și de 

activitățile extracurriculare ce se desfășoară. În documentele manageriale se află dovezi ale 
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parteneriatelor cu ONG – uri, ale colaborării cu Primăria și cu Consiliul local, cu Poliția, cu 

Jandarmeria etc. 

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. 

Strategiile de promovare a imaginii pozitive a instituției de educaționale aduce, în principal, 

mari beneficii. Un succes mai mare în îndeplinirea misiunii instituției. Acestea, strategiile, oferă 

instrumentele pentru a compara ceea ce instituția face actualmente cu misiunea și obiectivele stabilite. 

Analize atente, detaliate sunt bază pentru programe (de perspectivă, de îmbunătățiri etc.) care 

se adresează problemelor reale. Strategiile contribuie la identificarea problemelor și la planificarea 

răspunsurilor care să ajute instituția în îndeplinirea misiunii sale.  
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Promovarea imaginii școlii 

 

 
 

Profesor POPESCU RODICA MARIANA 

COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ ,,CARMEN SYLVA" 

PETROȘANI 
 

 

 

 

 

Oportunităţile de învăţare on-line şi utilizarea resurselor educaţionale deschise şi a altor 

tehnologii pot reduce costurile asociate cu materialele necesare instruirii şi permit utilizarea mai 

eficientă a timpului profesorului și elevului.  

Astăzi, putem vorbi despre o învăţare combinată care îmbină oportunităţile de învăţare faţă în 

faţă cu oportunităţile de învăţare on-line.  

Gradul în care are loc învăţarea on-line şi modul în care este integrată în curriculum pot varia 

în funcţie de şcoli. Strategia de combinare a învăţării on-line cu instruirea şcolară faţă în faţă este 

utilă pentru a adapta diversele stiluri de învăţare ale elevilor şi pentru a le permite să studieze în ritmul 

propriu. 

Resursele on-line permit revoluţionarea sistemului educaţional, nu numai pentru că sunt 

convenabile şi accesibile, ci pentru că permit ca întregul proces de predare şi învăţare să devină mai 

interesant şi adaptat elevului digital.  

Astfel, se realizează o personalizare a învăţării. Astăzi, elevii şi profesorii beneficiază de resurse 

online gratuite şi resurse online plătite.  

Fiecare elev preferă resurse diferite în funcţie de subiectele de interes şi de stilul de învăţare.  

Profesorii şi elevii doresc instrumente de bună calitate care să fie gratuite. Pentru a ajuta colegii 

să găsească cele mai bune resurse on-line care să le uşureze profesia/activitatea. 

 

Vă doresc mult succes! 

Profesor POPESCU RODICA MARIANA 

COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ ,,CARMEN SYLVA" PETROȘANI 
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Promovarea imaginii școlii 

 

 

Prof. înv. primar Preceşniuc Loredana, Nichiforel Ancuța,                                                                                                                                                                                 

Şcoala Gimnazială ,,Regina Elisabeta”, Rădăuţi 

 

 

Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. Acestea reprezintă 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. 

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 acest sens pot fi desfășurate diverse activități extracurriculare având ca scop dezvoltarea unor 

atitudini corespunzătoare ale copiilor față de fenomenul bullying. 

În cele ce urmează sunt prezentate câteva dintre activitățile realizate. 

Prin derularea activităților s-a urmărit ca la finalul acestora, elevii să fie capabili: 

- să înțeleagă fenomenul bullying 

- să identifice forme diferite de bullying 

- să înțeleagă care sunt efectele bullying-ului 

- să identifice  atitudini corecte pe care le pot adopta în situații de bullying ca victime sau martori 

- să exemplifice situații de toleranță/intoleranță în angrenajul relațiilor interpersonale 

- să identifice caracteristicile care descriu comportamentul tolerant 

- să identifice reguli specifice unei clase tolerante 

 

 Vizionare film you tube ,,What is bullying ?" 

Elevilor li s-a propus vizionarea unui scurt filmulet despre ceea ce este bullyingul. Pornind de 

la acesta, copii au identificat forme de bullying( fizic, verbal, emoțional), fiind apoi antrenați în 

discuții în care să-și exprime propria părere despre cum s-au simțit victimile bullying-ului. 

 

Vreme ploioasă 

Din hârtie decupată au fost realizate picături mari de ploaie pe care au fost scrise comportamente 

caracteristice diferitelor forme de bullying. Pe rând, picăturile au fost lipite deasupra unei umbrele(pe 

o foaie flipchart). S-a explicat faptul că cel care ține umbrela trebuie să fie pregătit să înfrunte 

,,furtunile" cu care se pot confrunta și s-a discutat ce ar putea reprezenta ,,o umbrelă" în astfel de 

situații:lucruri care ne ajută să facem față problemelor care pot apărea- a cere ajutorul celor din jur, a 

rămâne calm, a lua decizii responsabile. 

 

Cuvinte care rănesc 

Fiecare elev a primit o inimă din hârtie. Li s-a cerut copiilor să scrie un comentariu nepoliticos 

pe care l-au auzit despre alte persoane, iar apoi să mototolească hârtia, fără a o rupe. Următorul 

moment l-a constuit desfacerea hârtiei și constatrea aspectului ei-șifonată, cu urme. Elevii au fost 

întrebați dacă pot face ceva pentru a repara hârtia. 
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S-a explicat faptul că ,,cicatricile" pe care le-au lăsat pe hârtie nu pot fi reparate, oricât de mult 

s-ar încerca. În același fel este și situația în care un copil este agresat de un altul prin cuvinte dureroase. 

Ne putem cere scuze, însă cicatricile vor rămâne pentru totdeauna- cuvintele pe care le folosim au 

consecințe. 

 

Realizarea unei poster ,,Stop bullying!" 

Fiecare copil a primit o bucată de palmă tip puzzle. Pe grupe, elevii au avut ca sarcină să unească 

bucățile de puzzle și să asambleze palma, apoi să-și scrie numele pe fiecare deget. 

Palmele realizate au fost lipite pe un ,,copac al clasei", mesajul transmis fiind că elevii acestei 

clase nu acceptă bullying-ul și că împreună vor încerca să ia decizii responsabile atunci când se vor 

confrunta cu situații de acest tip. 

 

Joc : ,,Punctul negru" 

A fost pregătit un număr de postit-uri egal cu numărul participanților, unul dintre acestea fiind 

de o altă culoare decât celelalte și având un punct mare negru în mijloc. 

Elevilor, stând cu ochii închiși, li s-a lipit câte un post-it pe frunte, apoi au fost rugați să se 

grupeze în funcție de culoarea pe care cred că o au.Aceștia își vor da seama că unii pot face parte 

dintr-un grup, iar alțiivor rămâne în afară(cel care are punctul negru). 

Jocul s-a finalizat cu o dezbatere privind trăirile lor din timpul exercițiului- dacă au colaborat 

pentru a-și găsi partenerii, cum s-au simțit când au întâlnit pe cineva având aceeași culoare pe post-

it, cum s-a simțit cel care a avut punctul negru. 

 

Copacul toleranței-dezbatere, poster 

După citirea textului ,,Școala tuturor", elevii au formulat mesaje pornind de la conținut, 

reprezentând caracteristici ale atitudinii tolerante. Cuvinte descoperite precum : înțelegere, 

îngăduință, răbdare, ajutor, prietenie, bunătate, iertare, cooperare, acceptare, compasiune"au fost apoi 

așezate de copii într-un ,,copac al toleranței", explicându-se faptul că acest copac poartă ,,fructele 

păcii". 

Elevii au fost invitați să își exprime propria părere privind cauzele care duc la manifestarea 

intoleranței și care pot fi consecințele acesteia. 

 

Reguli ale unei clase tolerante 

Lucrând în grupuri, elevii au realizat un curcubeu din pălmuțele lor, fiecare având o altă culoare. 

Concluzia activității a fost că fiecare culoare este unică și minunată în felul său, dar numai împreună 

culorile pot colora și face mai frumoasă lumea. 

În continuare, pornind de la principiile discutate, au fost formulate niște reguli care ar trebui să 

fie respectate într-o clasă tolerantă. 
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Promovarea imaginii școlii prin activități educative online 

 

 

Prof. Prindii Lucia                                                                                                            

Liceul Tehnologic Vasile Cocea Moldovița 

 

 

Faptul că pandemia ne-a obligat să trecem în online nu înseamnă că am renunțat să facem 

educație, nu înseamnă că ne-am axat doar pe predare de cunoștințe.  

Activitatea online a fost o provocare  (și încă este). Cu toate acestea, credem că imaginea școlii 

nu a avut de suferit, ci chiar de câștigat.  De la participarea la concursuri, la activități de promovarea 

a nonviolenței, am reușit să găsim soluții pentru fiecare.  

Întâlnirile pe meet pot avea aproape același succes ca și cele față în față, temele abordate pot fi 

accesibile, creativitatea elevilor și a profesorilor poate găsi contextul potrivit pentru a se dezvolta și 

afirma. 

Ca profesor de educație muzicală și educație plastică, m-am lovit de multe piedici, dar le-am 

depășit. Astfel, am reușit să realizăm expoziții  cu desenele copiilor folosind padlet, am organizat 

activități dedicate lui Mihai Eminescu prin interpretarea unor melodii ale căror versuri îi aparțin („ 

Sara pe deal”, „O, mamă”, „ Pe lângă plopii fără soț”, „Revedere”), am implicat elevii în activități 

alături de familiile acestora, am participat la concursuri online.  

Mai mult, am călătorit online prin marile muzee ale lumii descoperindu-i pe marii pictori, am 

audiat lucrările compozitorilor  care au scris istorie, am vizionat fragmente din spectacole de operă, 

de balet sau de dans contemporan, pentru a înțelege legătura dintre mișcare și muzică, am asociat 

versuri cu melodii sau secvențe de dans.  

Ne-au lipsit mult posibilitatea de a cânta în cor, repetițiile pentru corul școlii, explicațiile și 

demonstrațiile făcute față în față, ne-am simțit frustrați atunci când semnalul prost ne tăia din avântul, 

lăsându-ne pe dinafară. Dar nu am renunțat niciodată. 

Iar imaginea pe care am reușit să o promovăm  este cea a unei școli unde elevii și profesorii fac 

echipă, răspunzând provocărilor și muncind creativ. 
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Promovarea imaginii școlii 

 

 

Prof. înv. primar Pure Cosmina Mariana                                                                     

Școala Gimnazială ,, Szalardi Janos" Sălard 

 

 

Ca urmare a suspendării cursurilor începând cu data de 9 noiembrie 2020, cu scopul de a preveni  

răspândirea noului virusului SARV-COV-2, și în instituția noastră de învățământ educația s-a mutat 

în spațiul online, unde profesorii și elevii au încercat și au si reușit în cea mai mare parte să adapteze 

conținutul predat la noile mijloace de desfășurare a  procesului instructiv-educativ. 

În vederea desfășurării activităților de predare-învățare-evaluare, la nivelul școlii noastre s-a 

utilizat platforma  educațională G-Suit ,Google Classroom, Google Meet. Orele s-au desfășurat on-

line, conform unui orar, folosind metode de predare  sincron și asincron,  prin conectare online cu 

elevii printr-un link Google Meet. Acest link a fost creat la începutul scenariului roșu în calendar, 

astfel toți elevii și toate cadrele didactice utilizează platforma comună pentru procesul instructiv-

educativ.  

Prezența elevilor/preșcolarilor s-a monitorizat zilnic prin intermediul cadrelor didactice într-un 

tabel Google docs. 

În cazul  elevilor care  nu au avut acces la internet și/sau nu au dispun de mijloace tehnologice, 

deci nu au putut participa la activitățile desfășurate online, diriginții claselor au colectat lecțiile, fișele 

de lucru de la cadrele didactice și le-au transmit elevilor,  prin mijloace alternative. Profesorii s-au 

întâlnit o dată pe săptămână cu acești elevi pentru a le înmâna materialele și a colecta de la ei fișele 

lucrate pentru a le corecta și a putea avea un feed-back și de la acești elevi. 

În ciuda faptului că a trebuit să stăm  acasă si nu am avut  posibilitatea să ne continuăm cursurile 

față-n față și orele s-au desfășurat  prin intermediul cursurilor virtuale  am continuat procesul 

instructive educativ fără  probleme majore.  Astfel, conform planificărilor întocmite de către fiecare 

cadru didactic s-au desfășurat ore de predare , evaluare, sistematizare și consolidare.   

Echipa managerială s-a implicat activ, în proiectarea, organizarea, monitorizarea şi evaluarea 

activităţii instructiv-educative precum şi în folosirea eficientă a resurselor umane, materiale, 

financiare şi de timp.  

 

Stilul managerial a fost participativ, bazat pe colaborare, pe utilizarea corectă a competenţelor 

cadrelor didactice şi pe optimizarea relaţiilor de parteneriat.  S-a acordat o atenţie deosebită 

diseminării informaţiilor referitoare la noile metodologii, standardele şi indicatorii care privesc 

asigurarea calităţii activităţii cadrelor didactice și 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 școala, 

dar putem desfășura procesul instructiv-educativ, putem promova activitățile și implicit școala în 

cadrul căreia acestea se desfășoară.  
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Periodic, cadre didactice din școala noastră, fac cunoscute activitățile desfășurate cu elevii în 

diferite publicații locale și nu numai. 

 

Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice din școala noastră, 

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 

ușor.  

 

BIBLIOGRAFIE: 

 

Cucoș, C., Teoria și metodologia predării, Editura Polirom, Iași, 2010 
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Importanța activităților educative realizate în online                                                      

pentru promovarea imaginii școlii 

 

 

Profesor învăţământ preşcolar: Puzdre Cosmina Irina                                                

Școala Gimnazială”Ioan Vicoveanu”, Com. Vicovu de Jos, Jud. Suceava      

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 

 

“Educaţia constă în a fi pasionat de ceva. Atunci când vezi pasiune şi entuziasm poţi transmite 

şi mesajul educaţional” (Stephen Robert Irwin) 

Educația poate fi privită ca un sistem de bunuri educaționale, 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. Pentru a reuşi, o instituţie educaţională 

are nevoie să se adapteze corespunzător mediului complex şi  în continuă schimbare. Toate activităţile 

instituţiei au loc şi sunt dependente de mediul exterior.   

Mediul poate fi într-o transformare rapidă sau lentă. În zilele noastre unitatăţile de învăţământ 

au fost nevoite să facă faţă unor cerinţe tot mai complexe din partea societăţii contemporane şi îşi 

revendică locul său în viaţa copiilor pe care îi educă, dar şi, în centrul comunităţii pe care o 

influenţează constant. Cerinţele beneficiarilor fac din unitatea de învăţământ un cadru viu, un mediu 

în continuă schimbare. 

Internetul, privit cu reticenţă iniţial, a devenit acum un mediu de promovare infinit prin care o 

şcoală îşi poate construi o imagine. Mai mult decât atât, internetul a devenit, pentru o lungă perioadă 

de timp şi principalul mijloc care a înlocuit învăţarea instituţionalizată. Deschiderea spre nou se 

realizează datorită cadrelor didactice pregătite care intervin în favoarea acestei dezvoltări continue a 

şcolii. Analizând ceea ce se cere de la unitatea de învăţământ putem stabili şi cum anume o putem 

promova. 

Imaginea şcolii este un complex constituit din istoria organizaţiei şcolare, calitatea ofertei 

educative, performanţele sale şi  stabilitatea instituţională, prestigiu 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.  

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. 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. 

Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se realizează, în primul 

rând prin rezultatele educaţionale pozitive. Crearea acestei imagini se realizează prin fiecare cadru 

didactic din instituție, schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educaţie 

individualizată, adaptată la particularităţile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice în strategii de 

predare atractive îmbunătăţesc imaginea pozitivă aunităţii de învăţământ.  
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Promovarea imaginii pozitive a instituţiei şcolare se realizează prin publicarea tuturor 

reuşitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face şcoală accesibilă. Cu ajutorul unui site, a 

unui email, sau a unei platforme, nu doar că putem ţine la curent părinţii cu tot ce întâmplă în şcoală, 

dar putem promova activităţile şi implicit şcoala în cadrul căreia acestea se desfăşoară. 

Aşadar, imaginea şcolii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce au aceştia nevoie: 

educaţie de calitate, accesul la ofertele educaţionale, individualizarea învăţării, combaterea 

discriminării, reducerea violenţei, promovarea unui comportament moral pozitiv şi participarea la 

activităţi extraşcolare. Şcoala, în ochii comunităţii este rezultatul unei munci constant. 

Educaţia de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare contribuind 

individual asupra imaginii de ansamblu a instituţiei şcolare. Responsabilitatea aceasta este în mâinile 

noastre, deoarece această imagine pozitivă se creează greu şi 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 
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GRĂDINIŢA ŞI FAMILIA –                                                                               

PARTENERI ACTIVI ÎN FORMAREA COPILULUI PREŞCOLAR 

 

Prof. pt. înv. preşc. RADU CAMELIA                                                                        

Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 2 Bârlad, Jud. Vaslui 

 

 

Dacă până în prezent acest parteneriat grădinţă-familie a fost dezvoltat unilateral, fiind de multe 

ori considerat „responsabilitatea grădiniţei”, acest lucru trebuie să se schimbe pe viitor. 

Din literatura de specialitate şi din analiza rezultatelor colaborării cu părinţii s-a constatat că în 

evoluţia relaţiei grădiniţă– familie există în principal trei etape de parcurs. 

În prima etapă grădiniţa este considerată o instituţie închisă, care nu influenţează mediul 

familial şi nu se lasă influenţată de el. În acest caz contactele cu părinţii sunt rare, formale. 

În a doua etapă educatoarele încep să recunoască influenţa factorilor familiali asupra 

rezultatelor şcolare ale copiilor, dar părinţii continuă să creadă că grădiniţa este autosuficientă. 

Punctual încep să se dezvolte iniţiative precum: o mai bună comunicare a educatoarelor cu părinţii; 

apar organizaţiile voluntare de părinţi; se constituie consilii de gestiune şcolară în care participarea 

părinţilor are un rol minor, nedecizional. 

În a treia etapă părinţii şi educatoarele descoperă împreună că neîncrederea este puţin câte puţin 

înlocuită cu încrederea unora faţă de alţii. Relaţia cu familiile este din ce în ce mai încurajat de 

grădiniţă; consiliul unităţii şcolare include reprezentanţi ai părinţilor, cu rol decizional în toate 

problemele educaţionale; organizaţiile de părinţi sunt acceptate şi încurajate în activitatea grădiniţei; 

se organizează cursuri pentru părinţi.  

Din experienţa la grupă a ultimilor ani pe aceasta tema am constatat ca obstacolele majore 

întâlnite în relaţia gradiniţă - familie pot fi de ordin comportamental sau de ordin material, relaţia 

gradinita-familie cerând un surplus de efort material şi de timp.  

În cadrul acestui parteneriat, dificultăţile rezultă adesea din disputa unor idei divergente privind: 

responsabilitatea statului şi a familiei privind educaţia copiilor; libertatea de alegere a grădiniţei de 

către părinţi sau unicitatea învăţămantului; impactul mediului familial asupra rezultatelor şcolare ale 

copilului în clasa pregătitoare; participarea părinţilor la gestionarea şi procesul decizional în instituţia 

şcolară. 

Cel mai greu de înlăturat este obstacolul de ordin atitudinal. Mentalitatea părinţilor, cadrelor 

didactice, publicului larg, în general, şi cutumele sociale înrădăcinate şi întărite prin comportamente 

repetate sunt factori greu de influenţat şi de schimbat; dar acest lucru nu este imposibil de realizat. 

Relaţia familie-gradinita apare justificată în măsura în care se restabileşte încrederea 

colectivităţii de părinţi, a comunităţii în instituţia şcolară. Un rol deosebit, atât pentru colaborarea 

familie-grădiniţă şi participarea la gestiunea grădiniţei, cât şi pentru educaţia părinţilor îl are 

înfiintarea asociaţiilor de părinti şi implicarea acestora în organisme abilitate în luarea unor decizii 

de importanta majoră. 

Prin iniţiativa părintilor de a organiza la rândul lor unele activităţi, se poate vedea cu adevărat 

că le pasă, că li se acordă rolul important din viaţa copilulu şi astfel ar obliga grădiniţa la mai multă 

deschidere şi cooperare. 
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Deschiderea faţă de activităţile zilnice şi preocupările copilului au un rol central în relaţia dintre 

părinţi si copii, ca şi explicaţiile, raţionamentul, negocierile şi argumentele. Părinţii trebuie să ofere 

copilului îndrumarea adecvată în exercitarea drepturilor sale, într-o maniera care să ţină seama de 

capacităţile lui în continuă dezvoltare. În acest mod, copiii cresc învăţând ce înseamnă 

responsabilitatea, autocontrolul, egalitatea şi sunt mult mai pregătiţi să treacă la pasul următor – 

şcoala. 

Toate aceste probleme sunt aduse in discuţie în cadrul întâlnirilor dintre părinţi si educatoare 

(instructori) în cadrul Programului de educaţie a părinţilor prin metoda „Educaţi aşa”, desfăşurat cu 

mult succes în grădiniţe.  

Activitatea cu părinţii, ca parteneri, pentru a asigura dezvoltarea copilului în programul educativ 

din grădiniţă, poate deveni un start bun pentru a crea părinţilor respect de sine, încredere în 

competenţele lor, făcându-i mai buni. 

Parteneriatul grădiniţă - familie se bazează pe construirea unor relaţii pozitive între familie şi 

grădiniţă, pe o unificare a sistemului de valori care poate avea un efect benefic asupra copiilor atunci 

când există un scop comun – pregătirea copilului pentru şcoală.  

Disponibilitatea părinţilor pentru soluţionarea în parteneriat a problemelor preşcolarilor trebuie 

formată şi stimulată. Părinţii sunt deschişi la sugestiile educatoarei atunci când sunt trataţi cu 

încredere, când educatoarea nu pierde din vedere faptul că părinţii îşi cunosc bine copiii, chiar dacă 

nu au întotdeauna abilitatea de a acţiona într-un sens favorabil acestora. 

Cultivarea unor relaţii de parteneriat afectiv între grădiniţă şi familie, în sprijinul educaţiei si 

creşterii copilului, constituie cheia succesului viitor în adaptarea şi integrarea şcolara; este primul pas 

către o educaţie deschisă, flexibilă şi dinamica a personalităţii copilului. 

Concluzia finala este că, numai o buna colaborare între grădiniţă şi familie, o mai mare 

implicare a părinţilor în activitatea grădiniţei va îmbunătăţi activitatea educativă de creşterea şi 

dezvoltare a copilului preşcolar. 

 

BIBLIOGRAFIE:  

 

Dumitrana, M., 2000, Copilul, familia şi grădiniţa, Editura Compania,Bucureşti; 

Stăciulescu, Elisabeta, 2002, Socilogia educaţiei familiale. Strategii educative ale familiilor 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

 

ÎNV. RALEA DANIELA MIRELA                                                                          

ȘCOALA GIMNAZIALĂ PUIEȘTI 

 

 

În zilele noaste, unitatea de învățământ este pregatită să facă față unor cerinte tot mai complexe 

din partea societății contemporane și își revendică locul său în viața copiilor pe care îi educă, dar și, 

în centrul comunității pe care o influențează constant. Cerințele beneficiarilor fac din unitatea de 

învătămănt un cadru viu, un mediu în continua schimbare. Internetul, privit cu reticență inițial, a 

devenit acum un mediu de promovare infinit, prin care o școala își poate construi o imagine. 

 Deschiderea spre nou se realizeaza datorită cadrelor didactice pregătite care intervin in 

favoarea acestei dezvoltări continue a școlii. Analizand ceea ce se cere de la unitatea de învățământ, 

putem stabilii și cum anume o putem promova. Beneficiarii atat directi, cat si indirecti(elevii, părintii) 

sunt cei ce intră în contact cu mediul școlar, comunitatea fiind astfel influențată de școala. 

Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în procesele de 

descentralizare şi asigurare a calităţii, personalizarea ofertei educaţionale la nivel instituţional prin 

diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile şi interesele partenerilor şi beneficiarilor 

procesului educational și educaţiei Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în 

comunitate se realizează, în primul rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții 

fiind interesați în principiu de acest aspect. Crearea acestei imagini se realizeaza prin fiecare cadru 

didactic din instituție, schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educație 

individualizată, adaptă  la particularitătile elevului, folorirea mijloacelor tehnologice în strategii de 

predare atractive vor înbunătății crea o imagine pozitiva asupra școlii. Armonizarea ofertei de servicii 

educaţionale şi formare permanentă cu nevoile specifice identificate în unitatea şcolară şi comunitatea 

locală.  

Colaborarea eficientă cu toţi reprezentanţii minorităţilor etnice  prin promovarea unor proiecte 

focalizate pe reducerea abandonului şcolar prin Comisia de Combatere a Discriminarii în Mediul 

Școlar. Integrarea elevilor în școala prin promovarea interculturalitații și susţinerea elevilor cu 

dezavantaj social şi conduite de risc, dar și susţinerea elevilor în abilităţi. 

Promovarea imaginii instituției se realizeaza prin elaborarea unor proiecte la nivel local care să 

vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplarelor de bună practică în managementul 

institutional.  

Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. Copilul traiește într-o 

lume dominată de mass media, influențele nefaste ale televizorului și calculatorului acționând asupra 

sănătății psihice și morale. Acestea contribuie la transformarea elevilor în persoane incapabile de a 

se controla comportamental și emotional. Activitățile de acest gen,  cu o deosebită influentă 

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

cu alte instituții  

Activitățile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica și creativă de a ocupa timpul 

liber al elevilor, instituția de învătământ ce promovează astfel de activități beneficiind de imaginea 

pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau național. Activitatea extracurriculară e o 

componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, 
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adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în 

relaţiile cu elevii, asigurând astfel  o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. 

Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea tuturor 

reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face școala accesibila. Cu ajutorul unui site, a 

unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent părinții cu tot ce se întâmplă în școala, 

dar putem promova activităție și implicit școala în cadrul căreia acestea se desfășoară. 

Prin combaretea violenței din unitatea școlară, reducerea incidentelor din cadrul acesteia, 

oferind un mediu sigur, promovarea toleranței și a unui spirit moral-civic pozitiv în care elevii se 

integrează cu ușurință crează o imagine pozitivă a școlii. 

În concluzie,  imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce au aceștia 

nevoie:educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea învățării, combaterea 

discriminarii, reducerea violentei, promovarea unui comportament moral pozitiv, și participarea la 

activitați extrașcolare. Școala noastră, în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. 
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Școala online – ganduri, dimensiuni, strategii 

Studiu 

 

PROF. INV. PRIMAR:  RIZEA MONICA                                                                        

ȘC. GIM. ,,SANDA MOVILA,, ALBOTA 

 

Din data de 10 martie 2020, noi cadrele didactice, am fost puse in fata unei noi provocari, 

impuse de pandemia COVID 19: predarea de acasa pentru elevii nostri aflati in ,,clasa de acasa ,,. 

Fiind o altfel de predare, a trebuit sa ne reinventam rapid si sa ne adaptam din mers starii de fapt 

pentru a intari tot mai mult convingerea, in randul elevilor si parintilor, ca procesul de invatamant se 

desfasoara cu aceeasi eficienta, dar, intr-o alta maniera, prin strategii, metode si tehnici noi, moderne, 

cu ajutorul tehnologiei digitale.   

In acest scop, paralel cu dezvoltarea abilitatilor mele digitale, am gandit o strategie actionala, 

bazata pe un amalgam de actiuni, atitudini si comportamente, pozitive, bineinteles, care m- au ajutat  

sa-mi indeplinesc cu succes misiunea didactica. In primul rand, am creat o punte de comunicare 

permanenta cu elevii si parintii cu ajutorul telefonului, acesta fiind in mediul rural principalul 

instrument de comunicare si invatare.  

Al doilea moment l-a constituit explicarea realitatii cu maxima transparenta si mult optimism, 

prilej cu care copiii si parintii au primit raspunsuri  sincere, clare, obiective, din care au inteles atat 

rolul important pe care il au in cadrul invatarii abordate intr-o maniera noua, dar mai ales, 

responsabilitatile pe care trebuie sa si le asume fiecare: elevii  -- in calitate de receptori ai invatarii, 

iar parintii --in calitate de supraveghetori si propulsori ai activitatii de invatare  a copiilor, dat fiind 

faptul ca acestia sunt de varsta scolara mica.  

Al teilea pas l-a constituit stabilirea planului meu actional de instruire la distanta. Am gandit ca 

trebuie sa fiu cat mai explicita si obiectiva in predare pentru ca demesrsul meu didactic sa-i capteze 

pe elevi, iar continuturile invatarii sa fie cat mai usor de inteles si asimilat, astfel spus, eficient.  A 

fost momentul in care am inteles ca trebuie sa impletesc armonios si pe cat posibil, metodele, 

procedeele si materialele traditionale cu cele moderne, caractreristice predarii pe platforma. Treptat, 

Scoala online, nu numai ca a mentinut vie conexiunea cu elevii mei, dar, a si transferat mediul scolar 

relaxat, eficient si fericit dobandit in timpul   invatarii traditionale, in sanul familiei – noul mediu 

scolar al copiilor, mediul online. 

Mediul online nu a adus cu sine doar evitarea inghetarii anului  scolar ,ci si o maniera noua de 

abordare  a procesului de predare- invatare, oferind largi posibilitati de desfasurare a unor lectii mai 

interesante si mai atractive, cu continut  bogat si divers ,usor de asimilat si evaluat .  

Fiind un dascal asumat, cu deschidere spre nou si modern, am descoperit ca unul dintre cele 

mai actuale trenduri în educație, care poate fi aplicat cu succes în mediul online este FLIPPED 

CLASSROOM – altfel spus, o clasă inversată în beneficiul elevului. În mod tradițional, 

informațiile noi sunt transmise de către profesori, într-o manieră accesibilă și filtrată, astfel încât să 

poată fi asimilate cu ușurință, corelate și transferate în viața reală. Profesorii sunt în centrul învățării, 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 4, APRILIE, 2021

264



captând întreaga atenție printr-un demers unidirecțional în care elevii ascultă, iau notițe, înregistrează 

și fac apel la memorie. Acest fapt duce adesea la frustrare și scăderea motivației de învățare. 

FLIPPED CLASSROOM este un demers invers, prin care copiii se familiarizează cu un 

conținut nou acasă, îl exersează și pun în practică la școală.  

Rolurile se inversează, mediul de învățare se schimbă, elevul devine elementul central al 

procesului instructiv – educativ, fiind propriul ghid în interacțiunea cu materialul nou. 

CE FACE ELEVUL ACASĂ? 

• caută informații din surse variate (mediul digital sau enciclopedii, reviste, cărți de specialitate) 

• urmărește filme sau prezentări care să-l familiarizeze cu noul concept 

• lecturează, notează ideile principale și formulează întrebări despre aspectele care nu-i sunt 

clare 

• folosește tehnologia pentru a intra în contact cu alți membri care dețin informații despre 

subiectul urmărit 

• face investigații, experimentează, analizează, compară 

 

CE FACE ELEVUL LA ORA ONLINE? 

• împărtășește noile informații în maniera proprie și în ritmul lui 

• colaborează cu ceilalți pentru clarificarea unor situații 

• primește sprijin și completări pe același subiect de la colegi și profesor 

• pune întrebări și argumentează 

• aplică noile conținuturi 

• realizează proiecte 

• exersează skill-urile de comunicare prin dezbateri, discuții în perechi, prezentări 

• evaluează și revizuiește conținutul, având în vedere și perspectivele celorlalți membri ai 

grupului 

• CE FACE PROFESORUL? 

Pentru funcționarea cu succes a acestui model, profesorii trebuie să se asigure că elevii vin la 

oră cu informațiile de bază, pe marginea cărora vor crea situații și contexte noi de învățare. De la 

începutul orei organizează sesiuni active de întrebări și răspunsuri, pentru a clarifica unele confuzii 

sau neclarități, identifică cine are nevoie de sprijin și încurajare, tocmai pentru a oferi oportunități de 

exprimare pentru fiecare elev în parte. 

În FLIPPED CLASSROOM, profesorii alocă un timp mai mare consolidării unor deprinderi de 

lucru în echipă, exprimentării și investigației. Cei care îmbrățișează acest model de învățare sunt într-

o permanentă căutare de căi de optimizare a timpului, astfel încât elevii să fie implicați activ și 

motivați să lucreze independent. 

Flipped classroom oferă o experiență individualizată, în care fiecare elev vine cu propriile 

cunoștințe, opinii și argumente, se mișcă în ritmul lui, aplică noile informații, exersându-le în clasă, 

în echipă sau grupuri mici.  
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Un avantaj major al acestui tip de organizare, este acela că elevii au un control mai mare 

asupra celor învățate, ei sunt cei care inițiază și conduc discuțiile, iar cadrul didactic și colegii 

au rol de clarificare și nuanțare a ideilor prezentate. Ei descoperă concepte în manieră proprie, 

într-un mediu organizat și motivant, care corespunde interselor și particularităților lor.  

 

CONCLUZIE: 

In timpul predarii online am folosit cu succes aceasta strategie, elevii mei realizand 

sarcinile cu multa placere si interes. 

Tema lansata a fost:  IARNA 

In cadrul acesteia copiii au prezentat informatii referitoare la anotimpul Iarna, au 

redactat mici compuneri, au realizat desene, picturi sau colaje sugestive. 
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Promovarea imaginii școlii – școala online 

 

 

 

Profesor psihopedagog, ROMANSCHI LUCIA ADRIANA 

Profesor educator, MAL VALENTINA FLORINA 

CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ ”ORIZONT” ORADEA, 

STRUCTURA  C.S.E.I. NR.1 TILEAGD 
 

 

 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă ”Orizont” Oradea, s-a născut în septembrie 2010,  prin 

comasarea a două Centre Școlare pentru Educație Incluzivă Nr.2 și Nr.3 ,din Oradea , iar la  data de 

1 septembrie 2017, a avut loc  fuziunea prin absorbție a Centrului Școlar de  Educație Incluzivă nr. 1 

Tileagd, de către Centrul Școlar de Educație Incluzivă ”Orizont” Oradea, începând cu  anul școlar 

2017 -2018  și s-au preluat,  o clasă integrată de la Lic.Teoretic Nr.1 Șuncuiuș și o clasă integrată de 

la  Liceul  Teoretic nr. 1 Bratca. În unitatea noastră sunt școlarizați   elevi cu dizabilități, cu vârstă  

cronologică între 8 -19 ani. indiferent de sex, apartenenţă etnică, religioasă sau mediul de provenienţă,  

care beneficiază de aceeaşi atenţie din partea cadrelor didactice şi a factorilor administrativi implicaţi. 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă ”Orizont ” Oradea, urmărește păstrarea identității sale plecând 

de la valorile tradiționale ,valorizând și dezvoltând potențialul resurselor umane și materiale 

,consolidând școala ca instituție și dând șanse egale elevilor cu cerințe educative speciale pentru 

intergrarea cu succes în viața socială. 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă ”Orizont” Oradea, este o instituție  de învățământ modernă 

,care își propune să promoveze programe educaționale și terapeutic- recuperatorii centrate pe valori 

și principii ale educației incluzive, care să ofere copiilor cu cerințe educative speciale, posibilitatea 

dezvoltării lor optime în ceea ce privește autonomia personală și socială, responsabilitatea , încrederea 

în forțele proprii și toleranța. 

Misiunea școlii noastre este integrarea copiilor cu nevoi speciale în comunitate, dezvoltarea 

activităților creative și expresive ale copiilor, participarea elevilor la acțiuni și activități prin care să 

simtă că fac parte din comunitate.  

Închiderea școlilor pe 11 martie 2020, pe fondul pandemiei de Covid 19, a determinat trecerea 

învățământului în mediul online. Pentru majoritatea profesorilor, a fost o trecere bruscă, la care au 

trebuit să se adapteze rapid, fără să aibă experiență sau să fie pregătiți pentru acest lucru.  Egalitatea 

de șanse în fața educației și asigurarea unui învățământ de calitate pentru toți sunt, pentru majoritatea 

sistemelor de învățământ din lume, obiective prioritare. 

Fără lipsă de modestie, putem afirma că meseria de dascăl din învățământul special, este cu 

adevărat ”specială”, însă nu numai datorită faptului că aceasta se adresează cu predilecție, elevilor 

diagnosticați cu diverse tipuri de dizabilități, ci și caracteristicilor activitătilor didactice și 

extracuriculare, a activităților de terapii specifice, terapia tulburărilor de limbaj  și terapii educaționale 

ocupaționale complexe integrate, care sunt adaptate la particularitățile psihoindividuale. 

Am promovat imaginea școlii noastre și in perioada școlii online, prin utilizarea la maxim a 

competențelor metodice și psihopedagogice pe care le deținem pentru a răspunde adecvat nevoilor 

copiilor cu care ne desfășurăm activitatea online. Ne-am însușit rolul de a oferi sprijin educativ atât 

pentru copii cât și pentru părinți. Datorită erei digitale în care trăim, soluția în această perioadă de 

pandemie a venit în mod natural de la instrumentele online, care au putut fi rapid adaptate pentru 

desfășurarea terapiilor, a procesului instructiv-educativ. Toate facilitățile și oportunitățile oferite de 

folosirea tehnologiei, printr-o folosire judicioasă și imaginativă a ei, pot susține asocierea preferabilă 
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dintre învățarea sincronă și asincronă. Chiar și pentru profesorii mai experimentați, această situație 

nouă și complet neprevăzută a generat provocări reale dar folosind cunoștințele corecte, manifestând 

deschidere spre nou și disponibilitate spre abordări complexe și resurse variate, obstacolele învățării 

online au putut fi oarecum depășite. 

Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare contribuind 

individual asupra imaginii, de ansamblu, a instituției școlare. Promovarea imaginii şcolii reprezintă o 

prioritate a cadrelor didactice reflectată într-o bună colaborare între cei trei parteneri educaţionali: 

şcoală, elevi şi părinţi. 

În perioada școlii online, ne-am străduit cu toții, în echipă, să găsim și să folosim cele mai 

potrivite strategii didactice, platforma G Suite for Education, zoom – meeting și aplicații, alte 

platforme, din motor de căutare google am accesat gratuit diferite linkuri cu resursele educaționale 

deschise,  instrumente online utilizate pentru predarea sincronă și asincronă. Pentru munca cu copiulul 

cu C.E.S, am adaptat informaţiile  transmise la posibilităţile de învăţare şi la nivelul de pregătire al 

elevilor nostri pe tip și grad de deficiențe, respectând  reglementările legale în vigoare privind  

conţinutul şi forma documentelor de proiectare, pentru învățarea în mediul online am ales diferite 

materiale ,linkuri, resurse educaționale deschise,   în concordanţă cu activitățile - suport pentru 

învățarea în mediul online menite a-i sprijini pe elevii cu C.E.S. în procesul educațional  și în cel 

terapeutic. 

Am realizat instrumente de evaluare aplicabile online, din perspectiva principiilor de proiectare 

didactică respectînd tipul de deficiență, am realizat jocuri în aplicatia wordvall.   

Utilizarea programelor LearningApps.org și Wordwall în activitatea la distanță cu copii cu 

cerițe educative speciale ne-au fost de mare folos, precum și exemple de activități de predare-învățare-

evaluare sincrone și asincrone din diverse aplicații online ex. Kahoot, Mentimeter, Padlet, Quiziz, 

Wizer.me, Voki, Classroomscreen etc. 

Stabilirea potenţialului de învăţare al elevilor cu C.E.S. şi stabilirea indicatorilor şi 

descriptorilor de performanţă pentru activităţi prevăzute prin sarcini diferenţiate, fişe de lucru, PIP-

uri  a fost utilă în activitatea online , reușind astfel să asigurăm transparenţa criteriilor şi a procedurilor 

de evaluare, comunicarea/analizarea rezultatelor  obţinute în cadrul echipei de caz şi stabilirea de 

măsuri remediale deoarece  nu avem garanţia unor executări terapeutice adecvate în mediul familiar. 

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. 

Obţinera feed-back-ului la elevul cu deficienţe mintale severe a fost mai greu de atins. Datorită 

unor probleme grave de sănătate şi comportament, precum și a tulburărilor  asociate, în special din 

spectrul autist nu putem măsura cu exactitate eficienţa materialelor educative-terapeutice   transmise 

în mediul on line. Mai exista uneori  probleme tehnice datorită domiciliului  și a conexiunii /a legăturii 

la internet  care uneori se pierdea, era slab semnalul la internet sau se intrerupeaiar uneori  ora la care 

am luat  legătura cu elevii  era   și în funcție de timpul părinților, de disponibilitatea / posibilitățile 

părinților. Manifestând deschidere spre nou impliucarea și disponibilitate spre abordări complexe și 

resurse variate, obstacolele învățării online au putut fi oarecum depășite. 

Valorile promovate și cultivate sunt: demnitate, performanță, calitate,competență,egalizare de 

șanse, punctualitate, creativitate, implicare personală, responsabilitate, respect reciproc , încredere. 

eficiență, cooperarea, deschidere spre nou, professionalism recompensarea rezultatelor deosebite, 

promovarea muncii în echipă, siguranța mediului școlar și a mediului online. 

În întreaga activitate din perioada școlii online, am promovat și respectat deontologia 

profesională prin manifestarea unor  atitudini și comportamente  morale și civice adecvate  cu factorii 

ierarhici superiori,  părinții  și  partenerii școlii. Am manifestat o atitudine morală și civică (limbaj, 

ținută, respect, comportament) și  am respectat regulile  existente în mediul scolii online.  

Școala noastră are o colaborare eficientă cu alte instituții din județ și țară, prin promovarea și 

participarea la parteneriate educaționale locale, județene, naționale și internaționale care din păcate 

s-au redus ca număr în perioada școlii online. Cu toate acestea, prin strădania cadrelor didactice, a 

părinților și elevilor, totuși am participat, chiar dacă într-un număr mai mic, la câteva proiecte 
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educaționale   în mediu virtual. Astfel  am coordonat, am  îndrumat elevii prin aplicația google 

clasroom G Suite For Educațion și astfel   lucrările realizate de către  elevi, au fost  scanate de către 

ei sau  părinți și trimise nouă cadrelor didactice iar noi  am transmis mai departe  lucrările , prin e –

mail la expozițiile  online. Amintim:  Simpozionul județean “Copil ca tine sunt și eu” Etapa a II-a 

2020 – desen „Școala mea dragă”,     organizat de  Școala Gimnazială”Gheorghe Vernescu” ,Rîmnicu-

Sărat, Județul Buzău , ediția a II-a ,2019-2020 înscris în CAEJ Buzău, poziția 231,pagina 29 , 

Concursul internațional ”Desenează-mi visul tău despre pace” Romanian Section Saint  Germain en 

Laye CID  și nu în ultimul  rând  Proiectul  educativ cu participare internatională eTwinning Podul 

prieteniei/Friendship bridge , ediția a X-a 2020 .  

Aceste proiecte contribuie la    dezvoltarea personalităţii copilului cu CES prin valorificarea 

potenţialului creativ, prin stimularea interesului pentru limbă şi limbaj, prin formarea caracterului 

pozitiv, creșterea gradului de integrare și socializare al copiilor prin dobândirea de cunoștințe și 

abilități de viață independentă și deprinderi de utilizare a noilor tehnologii. 

Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se realizează, 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. Armonizarea ofertei de servicii educaţionale şi formare permanentă cu nevoile 

specifice identificate în unitatea şcolară şi comunitatea locală. 

Susținuți de către noi, cadrele didactice și părinți, încurajați în permanență, elevii noștri 

conștientizează că sunt valoroși, că nu sunt discriminați, marginalizați, că sunt capabili să primească 

dar și să dăruiască, să realizeze lucrări de calitate deosebită, apreciate la diferite expoziții, că sunt și 

ei înzestrați cu daruri speciale. Acești oameni, fie că sunt din școală sau din afara ei, înțeleg că trebuie 

să privească integrarea elevilor cu C.E.S. cu responsabilitate, asumat, ca un proces de normalizare a 

vieții acestor elevi de zi cu zi. 

Sperăm ca sensibilizarea întregii comunități să existe astfel încât sentimentul că acesti copii 

sunt marginalizați să nu mai domine viața lor.  
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Contribuția activităților extrașcolare în promovarea imaginii școlii 

 

 

Prof. Ruța Ciprian Florin                                                                                                        

Lic. Teor. „Samuil Micu”, Sărmașu, Mureș 

 

 

În zilele noaste, unitatea de învățământ trebuie să fie pregătită să răspundă unor cerințe 

complexe din partea societății contemporane și să își revendice locul său în viața copiilor pe care îi 

educă, dar și în centrul comunității. Deschiderea spre nou se realizează datorită cadrelor didactice 

pregătite, implicate, dedicate care intervin în favoarea acestei dezvoltări continue a școlii. 

Beneficiarii, atât direcți, cât și indirecți (elevii, părinții, angajatorii) sunt cei ce intră în contact cu 

mediul școlar, comunitatea fiind astfel influențată de școală. 

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.   

Motivarea elevilor printr-o educație individualizată, adaptată la particularitățile elevului, 

folosirea mijloacelor tehnologice în strategii de predare atractive vor crea o imagine pozitivă asupra 

școlii. Promovarea imaginii instituției se realizează și prin elaborarea unor proiecte la nivel local care 

să vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplelor de bună practică în managementul 

instituțional. 

Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. Activitățile de acest 

gen,  cu o deosebită influență formativă, au la bază toate formele de acțiuni turistice, ateliere de 

creație, concursuri și parteneriate cu alte instituții. Activitățile extracurriculare dau o alternativă 

sănătoasă, practică și creativă de a ocupa timpul liber al elevilor, instituția de învățământ ce 

promovează astfel de activități beneficiind de imaginea pozitivă binemeritată, atât la nivel local, cât 

și județean sau național.  

Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice 

cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine deschisă și inovativă, 

atât în  modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând o atmosferă relaxantă 

care să permită stimularea creativă a elevilor. 

Activităţile extraşcolare sunt activităţile care intră în sfera educaţiei nonformale, la care pot 

participa elevii în afara programului şcolii. Acestea au scopuri variate: interacţiune socială, 

leadership, recreere şi educaţie pentru sănătate, autodisciplină şi creştere a încrederii în sine. 

Implicarea elevilor în activităţi extraşcolare are o vechime mare în sistemele formale de educaţie. 

Iniţial, ideea activităţilor extraşcolare era menită să ofere copilului alternative la educaţia şcolară, 

care necesită un efort intelectual predominant. Astfel, activităţile extraşcolare aveau scopul de a oferi 

copilului posibilitatea să se mişte, să se exprime liber, să facă lucruri care îi plac. Treptat, sfera 

activităţilor extraşcolare s-a diversificat, iar problematica valorificării educaţiei nonformale în spaţiul 

şcolii a căpătat din ce în ce mai multă importanţă. 

Fiind o componentă educațională valoroasă și eficientă, activitatea extrșcolară sprijină 

promovarea instituției școlare. Cadrele didactice trebuie să acorde multă atenție activităților 

extrașcolare, asigurând o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor. Aceste 

tipuri de activitate le dezvoltă creativitatea și le ocupă timpul liber, făcându-i totodată pe elevi, mai 

responsabili cu gestionarea acestuia. 
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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.  

Instituția de învățământ, în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante. 
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Comunicarea cadre didactice - părinți în perioada on-line 

 

 

SALVAN FLOAREA                                                                                                    

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NIMIGEA DE JOS 

 

 

Suntem în aceeași echipă. Educația în timpul pandemiei ne-a adus pe toți împreună, cadre 

didactice alături de părinți, în beneficiul copiilor. 

Noutatea situației, dificultatea și rapiditatea adaptării la susținerea cursurilor în online au făcut 

ca atât profesorii, cât și părinții să treacă prin emoții grele. 

În general, o atitudine calmă și pozitivă legată de viitorul școlar al copiilor este esențială. Chiar 

dacă deocamdată nu știm ce se va întâmpla, copiii vor beneficia de educația de care au nevoie, chiar 

dacă nu prin mediul clasic.  

Indirect, cadrele didactice sprijină emoțional părinții atunci când organizează activități online 

pentru copii, contribuind astfel la menținerea unui program zilnic previzibil al copiilor, când au 

așteptări realiste față de performanța copiilor și când interacțiunea online este una plăcută pentru 

copii. Implicându-l pe copil în activități plăcute și interesante, cadrele didactice pot diminua nivelul 

de stres resimțit la nivelul întregii familii.  

Profesorii pot ajuta părinții dacă păstrează legătura cu aceștia în mod regulat,  vorbind și despre 

îngrijorările și temerile părinților legate de școală și învățare. 

Când vine vorba de sprijinul emoțional pe care profesorii îl pot oferi părinților în această 

perioadă, putem să privim lucrurile din mai multe perspective. Una este cea legată de îngrijorările 

specifice ale părinților legate de școală. 

O altă perspectivă este cea a relației personale dintre părinte și profesor: Cadrul didactic poate 

fi de un real ajutor părinților atunci când își exprimă deschis disponibilitatea de a coopera („Suntem 

în aceeași echipă, rezolvăm împreună orice probleme apar.”), când transmit părinților un gând bun 

sau o încurajare, când comunică în mod clar așteptările legate de învățarea online și când dau dovadă 

de flexibilitate  în comunicare.  

În altă ordine de idei, cadrele didactice pot reinterpreta pozitiv situația suspendării cursurilor, 

încurajând părinții copiilor cu lacune în învățare să îi ajute pe aceștia să recupereze materia – pot oferi 

resurse suplimentare acestora, după un plan personalizat, iar pe părinții copiilor cu rezultate bune la 

școală îi pot orienta către resurse de învățare cu un nivel mai ridicat de dificultate. 

Cadrele didactice pot cere feedback-ul părinților legat de învățarea online (dacă cer prea mult 

sau prea puțin de la copii, care dintre activitățile realizate au fost mai plăcute pentru cei mici etc.). 

Indiferent în ce „tabără” ne aflăm, trebuie să apelăm la răbdare și înțelegere. 
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Promovarea imaginii școlii - Școala online 

 

 

Prof. înv. primar, Sandu Anișoara 

Școala Gimnazială Nr. 11, Piatra Neamț 
 

 

 

Anul 2020 a reprezentat un an cu mari provocări pentru toate domeniile de activitate, pentru 

activitatea de zi cu zi. De aceea, instituțiile de învățământ au fost nevoite să își transfere activitatea 

în mare parte a timpului, exclusiv online. 

În „Metodologia – cadru privind desfășurarea activității didactice prin intermediul tehnologiei 

și al internetului, precum și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal din 10.09.2020 ” 

activitatea online este definită ca fiind „activitatea didactică prin intermediul tehnologiei și al 

internetului este o formă de organizare a procesului didactic ce implică înlocuirea orelor de predare-

învățare-evaluare, care presupun prezența fizică a preșcolarilor/elevilor în sala de curs, cu activități 

de studiu individual și activități didactice în sistem online”. 

Această nouă situație a fost/este o provocare atât pentru profesori, deoarece au trebuit să facă 

un efort și mai mare pentru a capta atenția elevilor, cât și pentru elevi deoarece atenția/capcitatea de 

concentrare este mult mai mică acasă. De aceea, pentru ca educația online să funcționeze, să fie 

eficientă, e nevoie de noi metode de predare/de comunicare. 

În școala în care funcționez învață elevii din medii diferite și cu probleme materiale, dar și copii 

care provin din centre de învățământ, majoritatea elevilor provin din familii cu posibilități financiare 

reduse. Aproximativ 20% dintre elevii de vârstă școlară și gimnazială provin din CSIC și de la 

fundația ,,Să-i ajutăm iubindu-i’’ . Majoritatea dintre aceștia sunt cazuri sociale. Aproximativ 10% 

dintre elevi beneficiază de activitatea profesorului de sprijin al școlii, parcurgând la clasă 

conținuturile după curriculum adaptat. 

„Ajută-l pe copil când caută o activitate și fii neobservat atunci când și-a găsit-o deja.”  Maria 

Montessori  

Situația din școala noastră a adăugat o provocare în plus sarcinilor profesorilor care lucrează în 

unitatea noastră. Se știe că o informație pe care o primești într-un fel sau altul,  nu devine cunoștință, 

nu poate fi considerat un proces de învățare. Condiția pentru a învăța ceva nou, în situații noi, este ca 

acea informație să aibă o semnificație sau să aibă o conexiune emoțională. Cunoașterea situației 

acestor copii, rezolvarea problemelor de comunicare prin oferirea de dispozitive electronice, a fost 

primul pas în rezolvarea acestei noi provocări. Comunicarea permanentă cu părinții elevilor/tutorii 

legali, asigurarea conexiunii directe/indirecte professor - elevi, asigurarea cadrului emoțional adecvat, 

a fost o primă condiție în reușita procesului intructiv- educativ. 

O altă provocare a fost găsirea răspunsului la întrebarea „Cum să fac ca lecțiile online să fie 

mai attractive și să stârnească interesul elevilor?” În condițiile în care cadrele didactice au fost puse 

într-o nouă situație de învățare, total deosebită de ceea ce au făcut până un an în urmă, acestea au fost 

nevoite să se pregătescă din punct de vedere metodic sau, și mai mult, să se instruiască în vederea 

folosirii tehnologiei în procesul de învățare. Cursurile online, pregătirea individuală, consultarea cu 

colegii, au fost tot atâtea situații de învățare pentru profesori, pentru a putea apoi să realizeze 

demersuri didactice eficiente, dar și atractive. 

O altă condiție a unor lecții reușite a fost utilizarea unor aplicații/instrumente care să ușureze 

învățarea și să o facă cât mai atractivă pentru elevi. Disponibilitatea cadrelor didactice a fost maximă 

dată fiind populația școlară cu care lucrăm, școala fiind principalul motor în învățare. 

Lecțiile au fost structurate diferit față de cele din clasă. Ele au fost mai scurte (în limitele 

admise), mare parte a timpului a fost alocat activităților care să-i ajute pe copii să asimileze mai ușor 
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informațiile și mai puțin timp rezervat prezentării informațiilor. S-a observat că cu cât s-au adăugat 

mai multe activități pe parcursul fiecărei lecții predate cu atât a trecut mai repede și mai ușor timpul 

pentru elevi. Primele săptămâni au fost dedicate dezvoltării competențelor digitale și construirii 

comunității online. A fost foarte important ca activitățile de formare a comunității online, activitățile 

de învățare să se combine cu abilitățile socio-emoționale. S-au exersat intrumentele digitale, pentru a 

se obișnui cu ele și pentru a facilita învățarea într-un mediu total nou.  

S-a acordat o importanță foarte mare comunicării cu familia, știut fiind că copiii nu mai puteau 

fi supravegheați și monitorizați în activitatea de învățare la fel ca la școală. În cazul celor mici, 

implicarea familiei a fost cu atât mai mult necesară și indispensabilă. 

Timpul alocat învățării în sincron a fost utilizat cu preponderență învățării active. Pentru 

învățarea directă s-a apelat la filme scurte video, lecturi și citirea unor materiale în formă asincronă. 

Elevii pot fi atrași spre această activitate doar dacă simt că sunt convinși ca merită să participe la 

aceste activități. Conținutul a fost simplificat și predat în ritmul de înțelegere al elevilor, ținându-se 

cont de anumite aspecte: ce efect are asupra copiilor, ce conținut este durabil, de ce cunoștințe și 

abilități au nevoie elevii pentru a trece la o clasă superioară, ce practici/cunoștințe sunt transferabile 

pentru alte arii de conținut, ce unelte servesc unor scopuri multiple etc. 

Evaluarea activității de învățare a îmbrăcat aspecte noi, deorece a devenit mai important 

feedback-ul oferit elevilor și nu notarea în sine. Evaluările s-au concentrat mai mult pe creație, mai 

ales la clasele mari dându-le posibilitatea să creeze filme video, benzi desenate, compuneri scrise, 

prezentări Power Point, utilizând diverse instrumente online de lucru. Fiecare cadru didactic a utilizat 

diverse aplicații prin care își puteau realiza/atinge competențele urmărite în fiecare demers didactic ( 

Flipsnack, Jambord, TeachEm, Edupuzzle, Mozabook, Lecții 3D, Quizlet, Kahoot etc.). Platforma pe 

care s-a lucrat a fost Classroom, iar pentru activitățile online, Meet, comunicarea la nicvelul școlii 

fiind mai directă și facilă. 

Predarea lecțiilor online necesită mult timp, pregătire și implicare din partea cadrelor didactice. 

Este o experiență total nouă, dar provocările duc întotdeauna la activizarea învățării, conduc mereu 

la progres. 

Predarea online a reprezentat o provocare pentru toți factorii implicați: elevi, profesori și părinți. 

Pentru a depăși această etapă cu succes e important să înțelegem că nu totul este diferit în învățarea 

online. Există aspecte ale învățării care trebuie să rămână la fel. Comunicarea este necesar să rămână 

clară și consistentă. Este important ca și în învățarea online să se creeze ritualuri și rutine clare și 

constante.  

Se utilizează strategii de instruire bazate pe cercetare. Se stabilește necesitatea de a utiliza unelte 

digitale sau non-digitale pentru o sarcină. Devine indispensabilă și concentrarea pe învățarea 

autentică, elevii creând produse autentice, pot alege însărcinările. Mediul online este diferit de cel 

clasic, dar este important să înțelegem că învățarea rămâne învățare și trebuie să rămână performantă 

și de calitate, chiar dacă implică un efort mai mare din partea cadrului didactic. 

„Profesorul receptiv…stabileşte o relaţie şi rezonanţă, simţind nevoile, conflictele, speranţele 

şi temerile neexprimate. Respectând autonomia elevului, profesorul petrece mai mult timp ajutându-

l să articuleze întrebările urgente decât cerându-i răspunsurile potrivite”. Peter Senge  

          

 

 Bibliografie: 

 Metodologia-cadru privind desfășurarea activităților didactice prin intermediul tehnologiei și 

al internetului, precum și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal din 10.09.2020 

 Modificări (...), Referințe (3)Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 837 din 11 

septembrie 2020. 

În vigoare de la 11 septembrie 2020 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII / ȘCOALA ONLINE 

 

PROF. SECELEANU LĂCRĂMIOARA 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT” MIHAI EMINESCU”,          

TG. JIU, JUD. GORJ 

 
 

 

„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)  

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. 

Cunoscut ca „e-learning conceptul de învăţământ electronic este reprezentat de interacţiunea 

dintre procesul de predare–învăţare si tehnologiile informaţionale. E-learning este parte din 

învăţământul actual oferă şansa omului de a se informa facil, rapid, în orice domeniu, nefiind 

condiţionat de un suport fizic sau de un intermediar. Acest concept permite flexibilizarea procesului 

de învăţământ până la a oferi cea mai largă gamă de cărţi electronice, sfaturi, imagine și text. 

Dezvoltarea profesională şi învăţarea în modelul tradițional devin deja istorie.  Lucrurile se 

mişcă rapid, iar profesorii și părinții trebuie să facă echipă pentru crearea unui mediu de învățare prin 

utilizarea tehnologiilor moderne. Mediul online sprijină colaborarea, comunicarea și creativitatea. 

În întreaga lume, şcolile îşi pregătească profesorii pentru schimbare pe măsură ce cultura 

societăţii noastre se schimbă ca răspuns la provocări neimaginate ce au apărut.  

Adaptarea la predarea în online au încurajat 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 au dorit 

să împartă din cunoștințele lor cu cei care au avut nevoie de sprijin. 

Părinții au răspuns „prezent” la educație iar profesorii au lucrat cu aceștia în această perioadă 

pentru educația celor mici. Instrucțiuni clare oferite părinților în online, i-au ajutat pe aceștia să 

transmită cu ușurință cunoștințe, priceperi și chiar deprinderi copiilor, în offline. În felul acesta s-au 
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dezvoltat relații între grădiniță și familie, părinții au înțeles mai ușor și au empatizat mai mult cu 

efortul unui cadru didactic. S-a dezvoltat, astfel, și relația profesor-părinte. Profesorii și părinții au 

explorat împreună cu copiii diferite platforme, instrumente online și astfel învățarea s-a petrecut și la 

adulți. 

S-a observat că la revenirea preșcolarilor la grădiniță readaptarea s-a făcut ușor ei fiind 

angrenați în procesul de învățare. 

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.  

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 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 au apelat la platforme digitale, 

rezultatele nu au fost satisfăcătoare.  

Învățarea online îi ajută pe copii să progreseze, însă este important să se ajungă la un echilibru 

între inovație și convenționalitate.  

Acest tip de învățare are avantaje și dezavantaje, cum ar fi: 

Avantajele învățării online: 

-nu se mai consumă timp și bani pentru drumul spre grădiniță, copiii nu mai fac efort fizic 

îndelungat și riscant (mai ales în cazul unor copii din mediul rural, din comunități mici, unde se merge 

la mare distanță la grădiniță, adesea pe jos), nu se mai face naveta nici măcar în interiorul localităților; 

-copiii se obișnuiesc mai bine cu tehnologia, descoperă programe utile, totul este mai interactiv 

(anterior, preșcolarii erau obișnuiți mai degrabă cu jocurile pe telefon și pe tabletă, mai puțin cu 

programele, și chiar utilizarea laptopului sau a computerului desktop); 

-se pune mai puțin accent pe teorie și mai mult pe practică; 

-există o varietate de programe prin care se pot realiza activitățile cu cei mici, mult mai 

atractive, îndrăgite de ei, prin care se realizează evaluarea mult mai ușor; 

-părinții pot supraveghea activitatea preșcolarilor, îi pot monitoriza mai ușor; 

- se învăță să fim împreună altfel. 

Dezavantaje ale învățării online: 

-imposibilitatea conectării constante a părintelui cu grădinița și cu educatorul; 

-lipsa disponibilității unui părinte. Cea mai mare provocare pentru părinții care lucrează de 

acasă  a fost să își îndeplinească sarcinile de la serviciu și în același timp să răspundă nevoilor copiilor.    

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. 

-este impersonală, spre deosebire de educația în grupă în care există o interacțiune față în față 

reală între educatoare și preșcolar;  

Învățarea online oferă un tip intens de învățare, în timp ce educația în grupă vine cu 

interacțiunea umană.  

 

Prin interacțiunile față în față, profesorii pot ajuta preșcolarii să-și construiască respectul de 

sine, 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; 

- informațiile și sursele pe care părinții preșcolarilor le găsesc pot să nu fie de calitate; 

- există, de asemenea, problema gradului de securitate a programelor de învățare online; 

- preșcolarii nu au acces egal la resursele tehnologice; 

- lipsa unei evaluări corecte.   
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- nu favorizează dezvoltarea autonomiei și independenței copilului și dezvoltarea globală a 

acestuia.          

- nu se deține un bun control în menținerea atenției copiilor, precum și în dirijarea modului de 

realizare a sarcinilor individuale de lucru.  

Trecerea de la catedră la activităţile online a fost soluţia optimă pentru situaţia actuală.  

În cadrul acestui tip de învăţare exclusiv în online, a fost absolut esenţial suportul părinţilor, în 

cazul copiilor de nivel preşcolar.  Întrucât copiii de nivel preşcolar, chiar şi de grupă mare îşi pierd 

repede răbdarea şi atenţia au fost alternate mereu cerinţele, materialul didactic necesar, modul lor de 

includere. 

Astfel, în activitatea online grădinița a jucat un rol important de sprijin pentru părinte în 

organizarea unor rutine, momente reper, acces la activități potrivite pentru copii. 

De asemenea, rolul și energia educatorului au fost orientate pe lângă acest sprijin pentru părinte, 

către conectarea cu copilul preșcolar, menținerea stabilității și a continuității relației cu ei și mai puțin 

pe obiectivele învățării și a planurilor curriculare. În contextul sanitar actual asigurarea suportului 

emoțional și conectarea cu preșcolarii atât din perspectiva părinților, cât și a educatorilor a contat 

foarte mult.  

Activitățile online desfășurate au ținut seama de nevoile copilului la această vârstă și de 

particularitățile acestuia. Tranziția este similară cu intrarea copilului la grădiniță, pentru că este un alt 

tip de experiență, nouă, diferită. A fost tot o adaptare, ca și începutul de grădiniță, așa că totul s-a 

abordat treptat, în funcție de vârstă. Durata a fost legată de cât timp se poate focusa un copil la diferite 

vârste.  

Până să intre în sesiunea online, copilul trebuia 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. 

Pentru activitățile desfășurate în online, s-a creat grup, pe whatsapp precum și platforma 

Kinderpedia. S-au trimis fişe de lucru, precum şi materiale cât mai inedite, colorate şi atractive, pentru 

a fi vizualizate şi rezolvate, de către copii. Aceştia au trimis fotografii cu fișele lucrate, sau înregistrări 

video și au primit feedbackul.  Acest mod de a comunica i-a încântat mult pe preşcolari, ei fiind la 

vârsta când iau totul ca pe o joacă frumoasă. 

S-a avut în vedere în primul rând principiul accesibilităţii, al învăţării gradate, de la simplu la 

complex, al integrării teoriei cu practica, dar mai ales integrarea jocului și ludicului în toate aceste 

activități online realizând materiale: ppt-uri, ișe, filmulețe precum și site-uri diverse, cu materiale 

accesibile vârstei de 6 ani, colorate, vesele, atractive.  

Atât părinții cât și educatorii au înțeles că experiența este centrată pe copil și trebuie urmărit 

interesul acestuia. 

Ceea ce am trăit și ceea ce trăim în continuare 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. 

Copilul are nevoie de alte persoane noi cu care să-și petreacă timpul, să socializeze, are nevoie 

să iasă afară și să se joace și cu altcineva în afară de părinți. 
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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 ”distanțează”,  ne robotizează uitând că suntem ființe sociale și avem nevoie de comunicarea 

directă cu semenii noștri. 

 

Bibliografie:  

 

• Bocoș M., Jucan D., (2007) Teoria și metodologia instruirii, Teoria și metodologia evaluării, 

Paralela 45, Pitești.  

• Ionescu, M., (2011), Instrucție și educație, Editura Eikon, Cluj-Napoca.\  

Surse web:  

https://www.edupedu.ro/dragos-iliescu-digitalul-atunci-cand-vine-in-plus-fata-deeducatia-

fata-in-fata-creste-cam-cu-20-25-efectul-e-o-corelatie-masiva-intrenumarul-de-ore-petrecut-de-

parinte-cu-copilul-

siperforman/?fbclid=IwAR36fGIL8083ACzo3B6r2EEfA0GtPHW2rRYc6YQHaF7sQvF2It-s-

mejoFw 
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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 scolii 

 

Educator: Signea Alexandra Elena                                                                                   

Scoala Gimnaziala Slobozia,                                                                                               

locatia Schitu-Stavnic, comuna Voinesti, judetul Iasi 

 

 

Tel./Fax: 0232.294.981 

 E-mail: scoalasloboziadeal@yahoo.com, 

 Web: www.scoalaslobozia.ro 

 

Dupa cum afirma insusi regele Ferdinand I, ,,Nu zidurile fac o şcoală, ci spiritul ce domneşte 

într-însa.” Şcoala este leagănul iniţierii în tainele cunoaşterii: muncă şi dăruire, pasiune şi abnegaţie, 

educaţie şi cultură, bucurie şi nostalgie, aduceri-aminte. 

Pe tot parcursul fiinţării sale, omul derulează o 

intensă activitate de învăţare şi creaţie. Dar numai 

educaţia, cultura, credinţa, ţinuta morală şi etică îl 

calăuzesc în abisurile acestei lumi. Odinioară şcoala 

şi biserica erau îngemănate, dascălul şi preotul fiind 

amfitrionii maselor, ei cultivau slovele de foc ale 

ştiinţei. Cu toate greutăţile inerente acelor timpuri, 

dascălul a luminat calea strămoşilor şi moşilor noştri, 

transmiţându-ne mai departe tradiţiile, poveştile şi 

vorbele sfinte care au farmecul „dureros de dulce” al 

acelor vremi.Menirea tinerelor generaţii este de a 

desfăşura o intensă activitate de învăţare şi creaţie. 

Totul se rezumă la a invata în mod eficient, inteligent şi creativ din trecut şi din prezent.  

Şcoala a evoluat grabnic, totul se află acum sub incidenţa calculatorului. 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 

reprezinta un mediu de promovare nelimitat si un mijloc prin care o scoala isi poate forma o imagine.  

Un rol important il au cadrele didactice pregatite care au deschidere spre nou.  Inovatia cuprinde atat 

puncet tari cat si slabe. Prin inovatie facem referire si la desfasurarea orelor in mediul online. Asadar, 

puncetele tari sunt: internetul ajuta la promovarea scolii, la comunicare cu profesorii, colegii, este o 

sursa de informare (pot fi utilizate carti/manuale digitale, site-uri informative etc.), poti realize o 

prezentare beneficiind de mai multe modalitati de prezentare, imagini, efecte speciale (foarte 

importante pentru sensibilizare, prentru informare, pentru captarea atentiei si pentru  convingere) etc. 

Punctele slabe le reprezinta situatia materiala a fiecarei familii (sunt copii care nu detin calculator, 

laptop, tablet sau telefon, internet s.a.m.d.), nevoia copiilor de miscare, colaborare, formarea de noi 

prieteni, nevoia de a se juca etc.  

Gradinita Schitu-Stavnic apartine Scolii Gimnaziale Slobozia, din satul Slobozia, comuna 

Voinesti, judetul Iasi. Aceasta este amplasata in satul cu acelasi nume, un satuc cu oameni harnici, 

buni si credinciosi.  
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Prescolarii, in numar de 30, impartiti in trei grupe: mare, mica si mijlocie sunt dornici de 

cunoastere, jucausi si ascultatori. Parintii sunt foarte implicati in educatia acestora (observatie 

realizata din colaborarea scoala-familie-- parintii au fost intotdeauna promti solicitarilor). 

De asemenea, in situatii speciale (precum perioada pandemiei), parintii au colaborat cu 

educatoarea si au lucrat cu copiii acasa, conform indicatiilor date, toate fisele educationale primite, 

unii dintre acestia aducand si materiale suplimentare lucrate impreuna cu fratii, surorile sau parintii 

lor. 

Cei care au beneficiat de tehnologie au trimis si filmulete/imagini cu modalitatea de lucru a 

copiilor.  

Asadar, dupa cum putem observa, pe langa munca depusa de dascalii scolii pentru slefuirea  

noilor generatii, un rol important il au si parintii care ii indruma pe prescolari, in afara activitatilor de 

la gradinita, ii sprijina,  incurajeaza, dojenesc (in unele cazuri) pentru a deveni in viitori adevarati 

tineri intelectuali. 
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Promovarea imaginii scolii 

 

Profesor Signea Ciprian Nicolaie 

Liceul Petre P. Carp, Tibanesti, comuna Tibanesti, judetul Iasi 
 

 

,,Şcoala trebuie adaptată la copii şi nu copiii adaptaţi şcolilor.” Alexander Sutherland 

 

Cu totii traim vremuri vitregi in care scoala de odinioara nu mai este ce a fost. Cei mai putin 

familiarizati cu tehnologia s-au descurcat cum au putut iar restul s-au adaptat rapid schimbarii.   

Alexander Sutherland sustine ca ,,Scoala trebuie adaptata la copii si nu copiii adaptati 

scolilor.” Afirmatia este cat se poate de corecta iar scolile din toata tara incearca aceasta adaptare a 

scolilor cu nivelului copiilor. In zilele noastre, tinerii sunt acomodati cu tehnologia, de asemenea si 

comunitatea din care fac parte. Intalnim o generatie tehnologizata. Toate informatiile circula in 

mediul online, cartile sunt la indemana oricui in format digital, pana si orele, in situatii limita, au fost 

realizate online. 

Liceul Tehnologic ,,Petre P. Carp” Tibanesti  este situat in comuna Tibanesti, din judetul Iasi. 

Clasa a V-a A, careia ii sunt diriginte, este alcatuita din 21 de elevi eminenti, energici, creativi, cu 

calitati definitorii fiecarei personalitati in parte, adaptabili si bine organizati, prompti cererilor si 

lucrului in echipa. Reprezinta una dintre cele mai eminente clase, dupa parerea mea. Acestia au in 

spate parinti carora le vegheaza bunul mers educativ. Pe parcursul anilor de studiu, parintii au 

participat la toate activitatile desfasurate impreuna cu elevii, au 

postat in mediul online activitatile copiilor lor si au avut 

initiativa de a crea personal grupuri de parinti, respectiv grupul 

clasei in mediul online pentru a mentine legatura dintre diriginte 

si parinti, diriginte si colectivul clasei a V-a A. 

De asemenea, un lucru foarte important si benefic in 

situatia actuala a scolilor este faptul ca toti copiii sunt 

familiarizati cu tehnologia, acestia detinand toate mijloacele 

necesare desfasurarii orelor online.  

Liceul este dotat de asemenea cu aparatura pentru buna functionare a activitatilor scolare, astfel, 

reluand afirmatia lui Alexander Sutherland, scoala este adaptata copiilor. Asadar, consider ca Liceul 

,,Petre P. Carp” este adaptat noilor cerinte, este promovat in mediul online pe site-ul scolii, dar pe 

retelele de socializare.   
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Promovarea imaginii scolii 

 

Profesor Signea Gabriela 

Gradinita Slobozia Deal, Scoala Gimnaziala Slobozia,                                                  

sat Slobozia, comuna Voinesti, judestul Iași 

 

 

Şcoala înseamnă trei lucruri deodată: o casă care deschide frenetic porţile cunoaşterii, o carte 

care odată descifrată rămâne veşnic in inimile noastre, străpungând tărâmurile eternităţii şi un dascăl 

receptiv la întrebările dilematice ale generaţiilor pe care le educă. Scoala este locul in care am 

descifrat primele cuvinte, in care ne-am facut primii prieteni adevarati si am invatat ce este munca, 

daruirea, bucuria, abnegatia, educatia, cultura etc.  Suflul scolii este colectivul bine pregatit al acesteia 

care, an de an, prin intermediul mijloacelor tradtionale si moderne intruiesc tanara generatie. Insa, 

pentru implinirea completa a instruirii este necesara colaborarea scolii cu familia si biserica.  

Asa cum afirma si  Spiru Haret, ,,Contam sa apropiem scoala  de popor, sa o facem sa fie iubita 

si respectata, sa fie centrul de unde sa porneasca curentele cele bune si sanatoase pentru invatarea 

si intarirea neamului.”, apropierea scolii de popor, adica de familii, este foarte importanta.  Acest 

lucru este posibil prin intermediul promovarii scolii de catre colectivul de elevi si profesori, prin 

promovarea activitatilor desfasurate. In zilele noastre, beneficiem de mijloace variate de promovare 

a scolii, printre acestea numaranduse si promovarea in mediul online pe site-ul scolii, facebook, 

bloguri, prin serbari, festivaluri, intalniri 

saptamanale cu parintii etc. 

Odinioara, in scoli, singura sursa de 

informare o reprezenta biblioteca, astazi datorita 

tehnologiei sursele de informare s-au largit 

datorita aparitiei internetului.  Spre exemplu, in 

gradinita prescolarii pot asculta o poveste spusa 

de educatoare, dar in acelasi timp o pot viziona 

sub forma desenului animat la videoproiector, pot 

asculta un cantecel de pe youtube, nu numai de la 

educatoare etc.  

Tehnologia vine in ajutorul dascalilor 

pentru a imbunatati instruirea elevilor dar si 

pentru a promova scoala comunitatii din care face parte aratand rodul muncii acestora, evolutia 

copiilor, reusitele si merietele lor.  

Gradinita Slobozia Deal, din cadrul Scolii Gimnaziale Slobozia, sat Slobozia, comuna Voinesti, 

judetul Iasi, este alcatuita dintr-un colectiv de 25 de prescolari, cu varste cuprinse intre 3 si 6 ani,  

grupa mixta,  majoritatea fiind de  etnie rroma.  Prescolarii sunt energici si prietenosi, dornici de joaca 

si de a descoperii cat mai multe lucru noi.   

Prin harnicie si chibzuinta au castigat o serie de concursuri la care au participat, obtinand 

premiile I, II si III.  Pentru a promova  munca aceastora rasplatita prin diplomele primite, am creat o 

pagina web pe facebook in care parintii au apreciat munca copiilor, iar membrii comunitatii (daca au 

dorit) au putut si ei admira rezultatele micilor membrii ai comunitatii.  
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De asemenea, parintii au raspuns prompt solicitarilor, iar pe timp de pandemie (situatie actual-

comuna tuturor scolilor) au rezolvat impreuna cu prescolarii acasa fisele primite si au trimis poze cu 

munca acestora. 

Astfel, prin intermediul tehnologiei si a unei bune colaborari scoala-familie, am reusit sa  

expunem munca prescolarilor de la Grdinita Slobozia Deal membrilor comunitatii.  Asadar,printr- o 

buna colaborare  cu societatea, scoala devine iubita si apreciata, dar si  ,, centrul de unde sa porneasca 

curentele cele bune si sanatoase pentru invatarea si intarirea neamului.”(Spiru Haret) 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

 

Prof. Soare Florina și Miroiu Mihaela,                                                                          

Școala Gimnazială ”Take Ionescu”, Rm. Vâlcea 

 

Concursul Literar de Creaţie Ars poetica, Ediţia a X-a, mai 2021- CONCURS 

INTERJUDEȚEAN – Concursul Literar de Creaţie Ars poetica este organizat de Școala Gimnazială  

,,Take Ionescu” Râmnicu -Vâlcea, cu avizul Inspectoratului Şcolar Judeţean Vâlcea, al Bibliotecii 

Judeţene Antim Ivireanul, Râmnicu-Vâlcea. 

Acest concurs se adresează atât elevilor din învățământul primar și gimnazial, cât şi cadrelor 

didactice, prin secţiunea de comunicări ştiinţifico – metodice. La concursul nostru nu se percepe nicio 

taxă pentru elevi, iar premierea constă în acordarea de diplome. 

 

Activitatea propusă:  

Concursul Interjudețean de Creaţie Literară ,,Ars poetica” 

Data:  

Mai 2021 

Perioada de promovare a concursului:  

1 martie 2021 – 31 mai 2021 

Loc de desfăşurare:  

 Sala de festivități a Școalii Gimnaziale ”Take Ionescu”, Rm. Vâlcea și ON-LINE 

       

Argument: 

▪ dorinţa de a descoperi şi sprijini elevii talentaţi, cu simţ estetic deosebit şi cu  

      înclinaţie certă spre lectura riguroasă şi de calitate; 

▪ afirmarea tinerelor talente şi promovarea lor în expoziția de artă plastică ; 

▪ stimularea elevilor şcolii noastre pentru lectură şi pentru creaţia literară originală. 

 

Scop: 

▪ formarea unor aptitudini valoroase de exprimare orală şi scrisă la elevi; 

▪ exprimarea artistico-plastică a creațiilor literare; 

▪ utilizarea de către elevi, în vorbirea curentă a limbii literare sau a unui limbaj  

     standardizat prin traducerile fragmentelor din operele lui Mihai Eminescu. 

 Obiective: 

▪ formarea unor deprinderi şi maniere elegante la elevii din învățământul primar și gimnazial; 

▪ atragerea elevilor spre lectură şi preocupări literare serioase şi redutabile, prin  puterea  

exemplului celor care au reuşit. 

 

Grup-ţintă: 

▪ elevi din învățământul primar și gimnazial; 

▪ profesori care să-i coordoneze. 
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SECŢIUNILE CONCURSULUI: 

 

 ELEVI 

 

 A1. Elevi de învățământ gimnazial si liceal:  

 

 I. Poezie cu tematica : Natura și iubirea, mod de a sugera valorile eului poetic. 

La această secţiune se înscriu în concurs elevii de gimnaziu, care vor fi admişi dacă trimit o 

poezie, tradusă în limbile engleză, franceză și germană, tehnoredactate în câte două exemplare. 

 II. Proză scurtă pe tema : Rolul omului de geniu. 

La această secţiune se înscriu în concurs elevii de gimnaziu, care vor fi admişi dacă trimit un 

text în proză scurtă, pe tema indicată, tehnoredactate în câte două exemplare. 

 III. Desene la alegere, pe  tema: Omul și societatea. La această secţiune sunt admişi elevii 

claselor gimnaziale, care se înscriu în concurs cu un desen, pe  tema indicată. 

 

A2. Elevi de învățământ primar: 

 

I. Desene la alegere, pe  tema: Natura și iubirea. La această secţiune sunt admişi elevii claselor 

primare, care se înscriu în concurs cu un desen, pe  tema indicată. 

Participanţii vor fi doar elevi din învățământul primar, iar tematica ce va fi abordată este la 

alegerea candidatului. 

Elevii vor expedia creaţiile pe adresa: Școala Gimnazială ,,Take Ionescu”, str.Calea lui Traian, 

nr. 128, Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, cu  menţiunea : Pentru Concursul Literar Interjudețean 

Ars poetica , în perioada 1 martie – 31 mai 2021, urmând ca rezultatele să fie anunţate în 31 mai 

2021. Premiile câştigătorilor din alte școli vor fi expediate prin poştă, cu confirmare de primire,  în 

cursul lunii iunie 2021. 

Creaţiile elevilor, în dublu exemplar, tehnoredactate în format 14, Times New Roman, distanţa 

dintre rânduri-1, se introduc într-un plic, alături de fişa de înscriere, personalizată prin motto-ul ales.  

Toate creaţiile elevilor vor fi apreciate de către un juriu imparţial, format din profesori 

competenţi şi personalităţi ale culturii judeţului. Câştigătorii vor primi din partea organizatorilor şi a 

sponsorilor concursului diplome. 

Organizatorii nu răspund pentru plicurile pierdute din vina poştei, iar cele ce nu vor ajunge până 

la data de 31 mai 2021 vor fi descalificate şi nu vor mai intra în concurs.  

 

B. PROFESORI: 

Simpozionul Interjudețean Influențe folclorice în opera lui Mihai Eminescu. Aspecte didactice. 

Lucrările pe tema de mai sus vor avea între 3-5 pagini şi vor respecta aceleaşi cerinţe de 

redactare, ca şi creaţiile înscrise în concurs de elevi (mărime caracter-14,Times New Roman, distanţa 

între rânduri-1).  

Ele vor fi expediate pe aceeaşi adresă (Școala Gimnazială,, Take Ionescu”, Rm.Vâlcea, str.Calea 

lui Traian, nr. 128, Râmnicu Vâlcea) între 1 martie- 31 mai 2021. Susţinerea lor va avea loc în data 

de 31 mai 2021, începând cu ora 12:00 în sala de festivități a Școlii Gimnaziale”Take Ionescu”, cât 

și ON-LINE. Materialele vor fi trimise pe suport electronic/CD în perioada precizată mai sus, cu 

menţiunea: Pentru Simpozionul Interjudețean  Influențe folclorice în opera lui Mihai Eminescu. 

Aspecte didactice.  Materialele profesorilor pot fi expediate şi prin mail pe adresa..............  
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

Școala online 

 

 

Prof. Stan Adina - Lăcrămioara 

Școala Gimnazială ”Miron Neagu” Sighișoara 
 

 

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

între cei trei parteneri educaţionali: școală-școlari-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. 

În activitatea desfășurată, profesorii folosesc calculatorul ca suport pentru obținerea abilităților 

de lucru. Sunt deschiși la tot ce presupune inovație în educație pentru a livra cunoștințe moderne de 

actualitate astfel încât elevii să facă față, pe viitor, testelor de evaluare (evaluări anuale, examene de 

capacitate, de bacalaureat, olimpiade și concursuri școlare), dar și mediului lucrativ când vor urma o 

carieră.  

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.  

Elevii nu învață din ceea ce le spun profesorii sau din ce le arată tehnologia, ci din felul în care 

ce le spun profesorii și ce le arată tehnologia îi incită să gândească. Interacțiunea lor cu informațiile 

îi ajută să se dezvolte.  

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 diferite  

– elevii nu se plictisesc, au mereu ceva de făcut, trebuie să dea click, să caute, să filtreze 

informații  

Pentru eficientizarea învățării personalizate este necesar să fie valorificate posibilitățile 

copilului, utilizate mai eficient resursele mediului în care trăiește și învață copilul, posibilităților 

instituțiilor din comunitate și mijloacelor mass-media, dar și utilizarea tehnologiilor de învățare de la 

distanță/ online, fiind o oportunitate pentru situații special sau imprevizibile 

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 
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această epocă în care digitalizarea este inevitabilă și necesară, includerea aplicațiilor își demonstrează 

utilitatea.  

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 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. 
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII                                                                               

Școala online 

 

Prof. Stan Laurențiu                                                                                                         

Școala Gimnazială ”Aurel Mosora” Sighișoara 

 

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 central comunității pe care o influențează constant. Cerințele beneficiarilor fac din unitatea de 

învătămănt un cadru viu, un mediu în continua schimbare. Internetul, privit cu reticență inițial, a 

deveint 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. 

 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 profesorii în 

vederea accesului la educație, la schimbul de resurse on-line, pentru consultare personală sau 

profesională. Informatica este studiul lucrului individual, al creării de competențe și priceperi proprii, 

al dezvoltării deprinderilor de a lucra singur și de a crea un mod de gândire aparte. 

 În ceea ce privește mediul școlar, elevul trebuie să se adapteze cerințelor școlii, să aibă 

capacități de lucru cu calculatorul, să știe să manipuleze informațiile pe care le deține, să colaboreze 

cu profesorul astfel încât să achiziționeze cunoștințe pe care, treptat, le va pune în practică. 

Introducerea în școală a tehnologiilor informației și ale comunicării duce la schimbări importante în 

procesul de învățământ.  

Actul de învățare nu mai reprezintă în totalitate munca profesorului, ci rodul interacțiunii 

elevilor cu calculatorul și al colaborării profesorului cu clasa de elevi. Instrumentele și strategiile 

utilizate pentu conectare la distanță sunt diferite: prin video, filmulețe cu activități interactive, 

cântece, simulări, aplicații, pe care cadrul didactic le trimite elevilor. Mai important decât metodele 

selectate este obiectivul interacțiunii în această perioadă.  

Cadrele didactice și părinții au înțeles că cel mai mult contează starea emoțională a copiilor și 

a părinților. Deoarece performața în învățare este determinată în mare parte de strategii de instruire 

și demersuri didactice bine conturate, cadrele didactice caută să se adapteaze mediului școlar modern.  

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. 
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PROIECT EDUCAȚIONAL                                                                           

PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII 

 

PROFESOR ȘTEFAN DORA                                                                                    

LICEUL TEHNOLOGIC COJASCA 

 

Prin elaborarea unui plan de marketing corect întocmit și care să țină cont de o analiză pertinentă 

atât a mediului intern cât și extern, Liceul Tehnologic Cojasca își va îmbunătăți imaginea în cadrul 

învățământului dâmbovițean și își va mări avantajul competitiv în raport cu celelalte licee din județ.   

Promovarea este unul dintre cuvintele foarte intens utilizate în contextul economiei de piaţă, 

considerat de mulţi ca fiind secretul succesului, în sens restrâns prin promovare se înţelege efortul 

făcut de o organizaţie pentru a-şi prezenta oferta într-o lumină favorabilă astfel încât să vândă cât mai 

mult şi mai repede.  

Această abordare este însă simplistă şi nu reliefează adevărata putere a promovării, aceea de a 

crea o anumită imagine cu privire la un produs/serviciu/eveniment/idee/organizaţie, de a schimba 

opinii şi atitudini în rândul unor categorii din cele mai diverse ale publicului, de a determina audienţa 

să acţioneze într-o anumită direcţie. Majoritatea lucrărilor consacrate marketingului îl definesc ca un 

sistem complex, un ansamblu de principii, teorii, tehnici şi metode aflate la dispoziţia unei organizaţii 

în vederea eficientizării activităţii sale în contextul resurselor limitate, a satisfacerii clienţilor şi 

optimizării relaţiilor cu mediul. 

Politica de promovare pe care o abordează în general școlile in contextul actual este publicitatea 

online prin: rețelele de socializare , site-ul școlii și difuzarea unor materiale promoționale pe diferite 

pagini web. Folosirea intensă a rețelelor de socializare și crearea unui site al școlii permite o 

comunicare mai bună și mult mai rapidă decât orice alt tip de promovare a “produsului” organizației. 

O metodă bună de promovare este reprezentată și  de reflectia imaginii scolii in comunitate. 

Pentru politica de personal este recomandată învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate 

persoanele implicate în activitățile de predare. 

Punctele tari pe care instituția școlară le deține în momentul actual sunt identificate dintr-o 

analiza SWOT a instituției, astfel: 

- Pentru fiecare nivel de şcolarizare, şcoala dispune de întregul material curricular necesar 

desfășurarii unei palete largi de metode și procedee didactice. 

- Perfecționarea cadrelor didactice prin desfășurarea cursurilor de dezvoltare profesională. 

- Existența platformei educaționale și conectarea elevilor si a cadrelor didactice la aplicațiile 

web, în vederea desfășurării programului școlar. 

- Utilizarea indstrumentelor web în procesul de predare-învățare –evaluare. 

O altă modalitate de promovare a imaginii școlii este abordată prin mediatizarea unor activități 

cu participarea unor personalități din viața comunității completând imaginea școlii. Promovarea 

marketingului educațional se realizează și prin participarea la olimpiade și concursuri școlare,  la 

manifestările cultural-artistice ( cum ar fi Concursul Național Diversitatea).      

Pe lângă organizarea unui eveniment special, promovarea se mai poate face și cu prilejul unor 

sărbători, a unor manifestări cultural-artistice, aniversări. Ȋn acest caz se tipăresc programe, pliante, 

ghiduri, ȋn care se poate explica oferta educațională.  

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 

scop este indicat să se creeze în școală o atmosferă primitoare și expresivă, plasând la vedere materiale 

promoționale, produse ale activității elevilor școlii (întruniri, festivități), să se realizeze proiecte 
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comunitare în care să fie implicați elevii. Toate aceste lucruri pot fi diseminate foarte rapid și eficient 

prin rețelele de socializare și cu ajutorul site-ului școlii. 

Un climat educaţional atractiv, prietenos, stimulativ este asigurat prin expunerea în sala de 

grupă a unor materiale didactice atractive care sunt bine vizualizate de către copii, adecvate 

particularităţilor de vârstă, schimbate în funcţie de tema abordată. 

Dintr-o alta perspectivă, evidențiez importanța perfecţionării cadrelor didactice, deoarece 

reprezintă o activitate cu conţinut pedagogic şi social, proiectată, realizată şi dezvoltată în cadrul 

sistemului de învăţămînt. Pornind de la ideea ca un bun pedagog, pe lângă stăpânirea conţinutului 

disciplinei pe care o predă şi a tehnicilor de lucru specifice profesiei didactice are nevoie şi de o 

cultură generală bogată, care să-i ofere posibilităţi de intervenţie educativă adecvată în situaţii 

diverse,rezultă o creștere a calității procesului instructiv –educativ, a nivelului de competență și 

performanță a elevilor. De asemenea, cunoașterea foarte bună a problemelor și doleanțelor specific 

comunității în care școala își desfășoară activitatea va duce la o mai bună realizare a așteptărilor 

membrilor ei. 

O imagine pozitivă a școlii și o ofertă variată poate atrage elevi și din alte circumscripții școlare, 

ducând la mărirea numărului de posturi și, datorită finanțării per capita, la creșterea fondurilor alocate 

școlii, ceea ce va duce implicit la o educație de calitate superioară. 

 

 http://ebooks.unibuc.ro/StiinteADM/sica/6.htm 

 

 http://drconsultants.ro/10-strategii-de-marketing-pentru-afacerile-mici/ 
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Promovarea imaginii grădiniței 

 

Prof. Stoian Camelia Mariana                                                                                                                                         

Liceul Tehnologic sat Cioranii de Jos –                                                                                               

Grădinița P. N. Cioranii de Jos -structură 

       

 

În contextual actual, învățământul preșcolar și cel antepreșcolar, urmărește abordarea integrală 

a copilului și a educației sale, implicarea activă a familiei și a comunității, dezvoltarea politicilor 

educative de responsabilizare precum și dezvoltarea organismelor societății civile care să promoveze 

alternative educaționale specific vârstei de 0-6 ani.  

Realizarea acestor obiective este posibilă doar cu implicarea societății, prin respectarea 

drepturilor fundamentale ale copilului, prin schimbarea mentalității în ideea de a privi copilul ca pe 

un membru al comunității, prin abordarea unor proiecte care să ajute la formarea unor relații de tip 

democratic referitoare la copil, familie, comunitate, grădiniță. 

Grădiniță, ca instituție de învățământ, are rolul de a oferi sprijin educativ copiilor și consiliere 

părinților. Sarcina și misiunea noastră, a educatoarelor este de a promova un “sistem” de învățământ 

deschis, flexibil, adaptabil, acordând accesul egal și șanse egale la educație pentru toți copii indiferent 

de mediul din care provin. 

Promovarea imaginii grădinitei noastre prin oferta educațională este una din țintele proiectului 

de dezvoltare instituțională. Prin oferta educaționala 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.  

Aceste activități au caracter ocazional și iau forme foarte variate. Dintre activitațile desfășurate 

în gradinița noastră amintesc doar câteva: sărbătorirea zilei de naștere a unui copil, vizionarea în grup 

a unor spectacole, teatru de păpuși și actori, participare la concursuri locale, judetene, naționale și 

internationale avizate de ministerul de resort. Acest tip de activități îi antrenează pe copii, îi face 

mândri pe părinți de reușitele copiilor, îi apropie de grădiniță,  

Referitor la perioada pe care o traversăm , perioadă care a impus defășurarea activităților din 

grădiniță în on-line, aș putea spune faptul că rolul și implicarea familiei copiilor este cheia reușitei 

școlare. Deși este dificil, la grupa mică pe care o “păstoresc” în acest an școla,r am avut satisfacția 

unei colaborări de excepție cu părinții copiilor care au înțeles greutățile momentului și s-au implicat 

maxim pentru a face posibilă învățarea, iar pentru acest fapt le mulțumesc zilnic.  

Este necesar un climat stimulativ pentru fiecare , de încredere și prietenie, care să facă posibilă 

învățărea la copilul preșcolar și în cazul grupei mele acest lucru a fost posibil. Pot afirma cu tărie că 

activitățile desfășurate în acest mod, on-line, au efecte imediate, pe plan cognitiv, emoțional, 

relațional dar trebuie subliniat faptul că influența acestor activități nu pot fi evaluate decât în sala de 

grupă.  

Este benefic faptul că părintele are posibilitatea de a asista mai des la activități, de a fi 

“educatoarea de acasă” a copilului dar, lucrul cu “educatoarea grădiniței”, în grădinița este esențial. 
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Prin activitătile în on-line educatoarea a avut posibilitatea de a dovedi efortul pe care îl depune pentru 

realizarea eficientă a actului educațional, munca lui fiind simultană și dublă, atât cu copilul cât și cu 

părintele. Părinții au fost puși în fața unei experiențe de viață pe care unii mărturisesc că nu și-o 

doreau, au constatat pe propria trăire că munca educatoarei este frumoasă dar și dificilă în același 

timp. 

“Grădinița de acasă” nu ne-a dat posibilitatetea desfășurării tuturor activităților extracurriculare 

propuse în acest an fiind nevoie de schimbări și adaptabilitate la condițiile date. Astfel, nu am putut 

să facem o horă mare în curtea grădiniței pentru a putea marca evenimentul prilejuit de Unire, așa 

cum am planificat, dar, am sărbătorit în mod plăcut prietenia dintre marele Eminescu și Creangă copiii 

fiind încântați. 

Personal, consider că doar prin activitatea desfășurată în grădinița se asigură un act educațional 

de calitate care să contribuie la formarea unei personalităti independente și creative a copilului, la 

formarea unor copii sănătoși, activi, eficienți, cooperanți care să se adapteze ușor la regimul școlar și 

la orice situație în viață. Asadar exprim aici, o data în plus, dornța mea personală, a copiilor și 

părinților acestora de a reveni în sala de grupă, acolo unde este locul și dreptul fiecărui copil. 
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Promovarea imaginii școlii 

- o altă perspectivă – 

 

Prof. înv. primar Stoian Cristina 

Liceul Teoretic Murfatlar 

 

 

Cum reușim să le transmitem beneficiarilor noștri (fie ei părinți sau viitori elevi) informații 

esențiale cu privire la oferta educațională a școlii? Cum să facem față unei asemenea provocări, în 

condițiile în care vizitarea unității de învățământ nu va mai fi posibilă, iar desfășurarea unor activități 

comune cu cei care alcătuiesc grupul țintă nu se va mai putea desfășura în formatul clasic? 

Un prim aspect pe care trebuie să-l avem în vedere constă în cunoașterea particularităților 

membrilor grupului țintă și corelarea resurselor existente la nivelul instituției de învățământ cu 

așteptările acestora. Așadar, identificarea persoanelor cărora urmează să ne adresăm, alegerea 

modalității optime prin care aflăm care sunt nevoile lor de formare, adaptarea resurselor umane, 

materiale și financiare ale școlii pentru a răspunde acestor solicitări reprezintă câteva etape care nu 

sunt de neglijat. În acest sens, colaborarea cu celelalte instituții de învățământ de pe plan local devine 

o necesitate. Colaborând cu grădinițele și școlile din zonele limitrofe, putem forma mult mai ușor 

grupul țintă, iar trimiterea/completarea unor chestionare on-line va fi o variantă facilă de identificare 

a așteptărilor potențialilor beneficiari. 

Valorificarea informațiilor din chestionarele completate de părinți/viitorii elevi reprezintă o altă 

piatră de încercare. De cele mai multe ori, școala nu deține resursele necesare pentru a veni în 

întâmpinarea doleanțelor tuturor. Nu putem discuta decât despre o adaptare a condițiilor în care se 

desfășoară activitatea elevilor, despre o altă abordare a disciplinelor școlare (de tip integrat), despre 

o nouă viziune asupra colaborării dintre cadrele didactice, elevi și părinți, în beneficiul elevilor. 

Elaborarea unor materiale interesante despre școală, cu informații utile și accesibile, folosind 

mai multe aplicații on-line și programe variate, ar fi benefică. Astfel, putem deja să depășim stadiul 

pliantelor și afișelor (pline cu date irelevante) și să realizăm filme/videoclipuri prin care imaginile 

din sălile de clasă, din laboratoare, din sălile de sport, biblioteci și spații de joacă sunt atent potrivite 

cu datele referitoare la activitățile desfășurate în școală, la programele de formare/oferta educațională, 

la activitățile extrașcolare, la concursurile desfășurate.  

Părinții viitorilor școlari sunt interesați nu doar de baza materială, de condițiile pe care școala 

le pune la dispoziție și de activitățile care se pot desfășura, ci și de rezultatele pe care elevii/absolvenții 

instituției de învățământ le-au avut, de performanțele școlare. Tocmai de aceea, ele trebuie 

evidențiate. Pentru a arăta că rezultatele de la examenele naționale, premiile obținute de copii la 

concursurile de pictură, de muzică, la olimpiade, ori în competițiile sportive sunt – în egală măsură – 

relevante, pot fi utilizate aplicațiile din mediul on-line care permit accesul la astfel de date printr-un 

simplu click pe elemente/imagini/desene diferite, dar de aceeași mărime. De exemplu, folosind o 

aplicație ThingLink, le putem oferi celor interesați posibilitatea să afle care au fost rezultatele elevilor 

școlii la diferitele concursuri/examene/olimpiade la care au participat, dând click pe steluțe de aceeași 

mărime dar de culori diferite, care sunt aplicate pe o imagine de bază, sugestivă.  

Jocul de puzzle on-line constă în reconstituirea unei imagini sau a unui obiect tridimensional 

având la dispoziție numeroase piese (diferite ca formă și culoare) ce se pot intercala. Pentru cele mai 

multe persoane această activitate este un hobby. Implicarea copiilor și adulților în jocuri/activități 

care au ca rezultat formarea/întregirea unor imagini cu școala și cu activitățile specifice școlii, ar 

putea avea impactul dorit.  
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Legătura dintre școală și comunitate nu poate fi ruptă. În condițiile actuale, pagini de grup/de 

socializare, site-uri ale unității de învățământ capătă o importanță deosebită în cazul promovării 

imaginii oricărei instituții școlare. Importanță pe care, cu doar câțiva ani în urmă, cu greu ne-am fi 

imaginat că o vor avea... 

Bibliografie: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page 
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PROMOVAREA IMAGINII ŞCOLII 

“DANS, RAFINAMENT… SUCCES ÎN CLASAMENT!” 

 

 

Profesor educaţie fizică şi sport Szollosy Nicoleta Monica 

Liceul Tehnologic Agricol “Alexiu Berinde”, Seini 
 

 

Fiinţa umană cuprinde şi sintetizează în sine energiile întregului univers, fiind singura înzestrată 

cu spirit datorită căruia a creat de-a lungul veacurilor tot ceea ce socotim mândrie a umanităţii. Spiritul 

este integrat într-o unitate armonioasă cu trupul însetat de dorinţa de a se desăvârşi, de a-şi depăşi 

limitele. Această armonie se poate realiza numai într-un trup sănătos. Sănătatea concepută ca o unitate 

a calităţilor fizice, mintale şi spirituale, permite integrarea individului în viaţa socială, ocupând în 

cadrul acesteia un rol cât mai activ conform propriilor capacităţi. 

Sănătatea, dezvoltarea fizică armonioasă constituie premise importante ale calităţilor, 

capacităţilor şi trăsăturilor de caracter ale elevilor. Influenţarea favorabilă a stării de sănătate, sporirea 

capacităţii de efort a organismului prin exersarea funcţiilor vitale şi de adaptare la mediul 

înconjurător, precum şi formarea deprinderilor de igienă individuală şi colectivă, constituie motivele 

fundamentale ale necesităţii practicării exerciţiului fizic în cadrul lecţiilor de educaţie fizică, de dans 

modern, în cadrul gimnasticii zilnice, a gimnasticii de înviorare sau în cadrul altor activităţi recreative 

din lecţii sau din afara lecţiilor.Cultivând aptitudinile fizice, dezvoltând resursele organismului, 

înfrumuseţând şi înnobilând corpul, exerciţiul fizic contribuie la împlinirea personalităţii individului. 

Dorinţa de mişcare, dinamismul,  caracteristice copilului, trebuie să devină instrumente în mâna 

dascălului, prin care să acţioneze în sensul formării unor oameni sănătoşi, viguroşi, apţi din punct de 

vedere fizic şi moral. 

Prin exerciţiul fizic elevii realizează forme variate şi utile ale mişcării, capătă încredere în 

forţele lor, îşi coordonează activitatea nervoasă, dobândesc curaj, spirit de iniţiativă şi de organizare, 

devin mai sociabili, ceea ce ne îndreptăţeşte să afirmăm că activitatea fizică constituie o necesitate 

vitală, fiind un stimulent deosebit de preţios pentru creşterea şi dezvoltarea lor armonioasă, pentru 

formarea unor trăsături pozitive de voinţă şi caracter, pentru asigurarea sănătăţii.  

Obiectivul general în promovarea imaginii şcolii, este de a crea o imagine cât mai frumoasă şi 

sănătoasă a şcolii şi tot ce reprezintă sistemul de învăţământ atât pentru elevi, cadre didactice, părinţi, 

cât şi pentru toată comunitatea. În acest scop în calitate de profesor de educaţie fizică şi sport am 

implementat în cadrul liceului nostru un proiect judeţean care se numeste „Dans, Rafinament ... 

Succes în Clasament”, proiect menit să vină în ajutorul promovării în judeţ şi nunumai a şcolii 

noastre.Proiectul este unul de succes care pe lângă o bună promovare, oferă multe satisfacţii şi bucurii 

copiilor. 

Scopul principal  promovarea unui stil de viaţă sănătos, încurajarea şi promovarea mişcărilor 

de majorete, dans modern şi conştientizarea elevilor de importanţa practicării exerciţiului  fizic.    

 Obiective specifice: 

• încurajarea mişcărilor de majoretă, dans modern; 

• executarea mişcărilor de dans în ritmul muzicii; 

• orientarea în spaţiu şi timp, coordonarea mişcărilor în ritmul cerut; 

• manifestarea iniţiativei, curajului şi a bunei dispoziţii; 

• conştientizarea elevilor de necesitatea practicării exercițiului fizic;  

Rezultatele aşteptate: 

• Atragerea cât mai multor elevi/copii în activitățiile competiționale școlare, pentru a avea șansa 

de a se afirma, de a prinde încredere în sine și pentru a prinde gustul competiției; 

• Dezvoltarrea simţului și al esteticii prin muzică și dans; 
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• Convingerea părinţilor asupra importanţei practicării unei activități fizice constante, dar și 

educării timpului liber al copiilor lor; 

• Prin realizarea acestor activități fizice deosebite, elevii să se regăsească, în special ca 

individualitate aparţinând unei colectivităţi sociale. 

Concursul  ”Dans, Rafinament...Succes în Clasament!” se doreşte, în primul rând, a fi o 

modalitate de a oferi copiilor o alternativă atractivă, pe lângă multele ramuri sportive, pentru 

petrecerea timpului liber și pentru disciplinarea, responzabilizarea și respectarea acestora şi a 

întregului colectiv social din care fac parte și mai ales pentru dezvoltarea gustului de emulație. 

Acesta este impactul pe termen scurt şi imediat. Colateral, acest proiect prevede şi impact pe termen 

lung: copiii învaţă să colaboreze și sa lucreze în echipă, acestea ajutându-i mai apoi să se organizeze 

atât în echipă cât și individual. Odată ce şi-au însuşit abilitatea de a se organiza în echipă sau singuri 

pentru un joc sau activitate pe care o cunosc, apare şi transferul asupra altor activităţi, fie jocuri 

aflate din altă parte, fie create de ei. Mai mult chiar, abilitatea de auto-organizare se transferă şi 

asupra altor tipuri de activităţi, de învăţare efectivă, de efectuare a unor sarcini practice, de lucru 

în echipă etc. De asemenea, programul are în vedere creşterea încrederii părinţilor în instituţia 

şcolară, o mai bună colaborare şi implicare a acestora în sprijinirea activităţilor curriculare şi 

extracurriculare, cunoscându-se importanţa părinţilor în desăvârşirea copiilor lor. 

Practicarea exerciţiilor fizice şi a dansului în mediu online a fost o provocare atât pentru elevi, 

cât şi pentru cadrele didactice, dar nu a fost o piedică în a ne îndeplinii obiectivele.Tehnologia şi 

abilităţile în utilizarea calculatorului au fost de partea celor care nu renunţă uşor şi doresc o continuare 

a proiectelor începute cum ar fi continuarea online a acestui proiect „Dans, Rafinament...Succes în 

Clasament” sau alte activităţi instructiv educative desfaşurate. 

Scopul, obiectivele şi rezultatele proiectului au fost îndeplinite cu succes chiar şi în mediul 

online. 
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Urme ale pașilor noștri - revista clasei a IV a 

 

 

Prof. înv. primar Țîra Ioana Maria 

Liceul Tehnologic ”Al. Domșa” Alba Iulia 
 

 

 

Motto: 

,,Să nu lăsăm cuvintele nici să doarmă, nici să  amorţească, nici să zacă, nici să moară. Ele sunt 

comoara noastră de mare preţ.” Tudor Arghezi 

 

 

DESCRIERE 

  

Pentru clasa mea şi pentru mine, realizarea revistei clasei la sfârșitul ciclului primar a devenit 

o tradiţie, este o CARTE DE VIZITĂ, fiind întotdeauna aşteptată şi primită cu entuziasm de elevi, 

gândindu-mă că poate rămâne o amintire plăcută peste ani.  

Copiii se implică în toate activitățile cu drag, am observat cu cât entuziasm și-au adus aportul 

la realizarea  fiecărui număr al revistei școlii ,,Ecouri Culturale” și de aceea am hotărât să le valorific 

munca, să le dau posibilitatea să-și exerseze exprimarea și argumentarea opiniilor. 

Un alt motiv pentru care am făcut această alegere a fost acela că  mi-a permis să aprofundez 

cunoştinţe însuşite la toate materiile din planul de învăţământ, abordând temele din perspectivă 

transdisciplinară.  

 

Astfel: 

- achiziţiile dobândite la limba română le-am exersat prin crearea de: poveşti, poezii, rebusuri, 

jocuri, interviuri; 

- cunoştinţele matematice ne-au folosit pentru încropirea unor jocuri cu caracter logico-

matematic; 

- cunoştinţele despre mediul înconjurător, istorie, geografie s-au reflectat în: poveşti, rebusuri, 

jocuri, curiozităţi; 

- educaţia civică a fost desăvârşită odată cu scrierea unor povestioare tematice sau cu realizarea 

unor interviuri; 

- deprinderile formate la orele de educaţie plastică şi la cele de abilităţi practice au dus la 

îmbogăţirea revistei cu desene, jocuri, reţete culinare, sfaturi practice, gospodăreşti; 

- deprinderile motrice formate în orele de educaţie fizică au fost transpuse pe hârtie prin 

realizarea unor articole despre jocurile și sporturile favorite ale copiilor. 

 

SCOPUL ACTIVITĂȚII 

Cultivarea limbii reprezintă scopul esenţial în formarea copiilor cu o cultură comunicaţională 

şi literară de bază, capabili să înţeleagă lumea în care trăiesc şi să o transforme, să se cunoască pe 

sine şi să se transforme, să recepteze şi să transmită mesaje, exprimându-şi gândurile şi sentimentele 

într-un limbaj suplu, bogat, nuanţat.  

Activitatea a avut ca scop formarea şi dezvoltarea comportamentului liberei exprimări, crearea 

unui spaţiu de exprimare şi de exersare a înclinaţiilor elevilor specifice unei reviste şcolare, contribuţii 

la dezvoltarea unei culturi democratice în şcoală. 
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OBIECTIVELE EDUCAȚIONALE ALE ACTIVITĂȚII 

 

• să se familiarizeze cu noţiuni specifice, necesare pentru realizarea unei reviste; 

• să redacteze texte de mică întindere, ţinând seama de regulile gramaticale; 

• să-şi adapteze exprimarea în funcţie de situaţie; 

•  să aşeze corect în pagină  textele scrise, respectând scrierea cu alineat şi spaţiul liber între 

cuvinte; 

• să dezvolte capacităţi de exprimare orală şi scrisă pentru a transmite sentimente şi informaţii; 

• să exerseze limbajul şi  posibilităţile de comunicare; 

• să abordeze temele propuse din perspectivă transdisciplinară; 

• să colaboreze cu colegii; 

• să participe activ și cu plăcere, la activitățile grupului; 

 

RELEVANȚA ACTIVITĂȚII 

Revista ,,Urme ale pașilor noștri” am realizat-o online cu aplicația 

https://app.bookcreator.com/books și cuprinde însemnări, interviuri, compuneri, poezii, gânduri, 

sfaturi, imagini, aspecte din activitatea colectivului desfășurată pe parcursul celor 5 ani ,  de  bună  

calitate  şi  imagine  artistică, urmând ca până în toamnă să fie publicată și tipărită în 100 de 

exemplare. Ca urmare a realizării acestei reviste, părinţii au fost mai informaţi despre activitatea şcolii 

şi despre educaţie, crescând astfel gradul de respect al acestora faţă de şcoală.  

Elevii au transmis informaţiile scrise corect din punct de vedere al conţinutului, al tipului de 

limbaj folosit şi din punct de vedere gramatical, au realizat lucrări estetice şi utile, au găsit  modalităţi 

cât mai variate de abordare a subiectelor, s-au adaptat la munca în echipă, s-au susţinut şi s-au ajutat, 

au elaborat un regulament propriu al consiliului de redacţie, au dat dovadă de spirit de echipă 

dezvoltat.  

De asemenea, redactarea acestei reviste al cărui colectiv de redacţie este format din copii a 

reprezentat o motivaţie pentru încurajarea şi sprijinirea lor în exersarea limbii române și depistarea 

unor talente în jurnalistică şi literatură. 
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Planificarea, implementarea și evaluarea unei campanii publice                                      

privind promovarea imaginii școlii 

 

profesor pentru învățământul primar TIRIM RODICA,                                           

Școala Gimnazială „Mihail Sadoveanu῝ Galați 

 

 

1. Stabilirea obiectivelor, a orarelor și a bugetelor 

 

Țînând 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 măsură cât de mult te-ai apropiat de îndeplinirea lor 

sau cu cât ți-ai depășit așteptările.  

Așteptările de timp sau orarele pentru atingerea rezultatelor nu trebuie stabilite decât cu 

aproximație,dar temenele – limita trebuie să fie realiste, în funcție de obiectivele alese. Dacă știi exact 

cât de mare este bugetul, poți să identifici mult mai eficient ce soluții creative vei folosi, ce tip de 

media poți să folosești și cât de des. 

 

2. Elaborarea strategiei creative: alegerea temei și a unor mijloace de comunicare 

 

◄Tema 

Succesul sau insuccesul unei campanii de promovarea a imaginii școlii depinde în mare măsură 

de creativitatea temei. Trebuie să se răspundă la întrebarea “Care este cea mai potrivită modalitate 

pentru a atrage atenția publicului?“. Prin creativitate, adică prin folosirea de cuvinte și simboluri într-

o abordare originală pentru fiecare public, se obțin efectele dorite. De exemplu tema poate fi elaborată 

într-o ședința de brainstorming, pentru că este important să se aibă în vedere toate ideile, fără 

prejudecăți și să nu fie înfrânata imaginația. 

 

◄Stabilirea publicului-țintă 

 

Înainte de a planifica o campanie de promovare a imaginii școlii trebuie să ai o descriere clară 

a publicurilor, înainte să se aplice strategia. Cu ajutorul datelor demografice (date statistice: vârstă, 

sexul, educația, venitul și mediul de proveniență) și psihografice (informații calitative, referitoare la 

stilul de viață, ceea ce le place și ceea ce nu le place) îți poți face o strategie despre tacticile pe care 

trebuie să le folosești, pentru ca strategia să aibă succes. Pentru stabilirea și cercetarea publicurilor-

țintă se folosesc, în general, sondajele de opinie pe baza de chestionar. 

 

◄Alegerea mijloacelor de comunicare în masă 

 

Acest lucru depinde atât de publicul-țintă, cât și de mesajul pe care vrei să-l transmiți și 

bineînțeles acest aspect depinde de bugetul pe care-l ai la dispoziție. În consecință, trebuie luate în 

considerare trei întrebări în selectarea unor reguli media potrivite pentru un anumit mesaj; 
 

1. Ce audiență vrei să atingi și care este cota de credibilitate dată de acea audiență fiecărui 

mijloc de comunicare? 

2. Când trebuie să atingi acea audiență și până la ce dată trebuie să primească un mesaj pentru 

a răspunde la el? 

3. Cât trebuie să cheltuiești și cât îți permiți să cheltuiești?. 
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După ce s-a răspuns la aceste întrebări, trebuie avute în vedere alte patru întrebări: 

 

1. Care media ating cel mai mare segment al publicului? 

2. Care are cea mai mare credibilitate și care este costul? 

3. Pe ce media te poți să te bazezi că vor livra mesajul în limitele de timp necesare pentru că 

mesajul să fie eficient? 

4. Ar trebui folosit un singur canal mediatic? Dacă este dezirabil un mixaj de media, ce media 

ar trebui folosite pentru a se completă unele pe altele?. 

 

 

Media principale Avantaje Dezavantaje 

TELEVIZIUNEA - combină caracteristicile legate de 

văz, auz și mișcare; 

- credibilitate pentru că mesajul este 

transmis imediat; 

- mesaj cu mare impact; 

- audiențe immense; 

- identificare bună cu produsul; 

- popularitate. 

- mesaj efemer; 

- spațiile disponibile mai greu de 

găsit; 

- costuri mari; 

- reproducere proastă a culorilor; 

- mesaj limitat de segmente de 

timp restricționate; 

REVISTELE - selectivitate în ceea ce privește 

audiență; 

- atingerea unor publicuri mai 

înstărite; 

- oferă prestigiu celui care face 

publicitatea; 

- mai mulți cititori pentru un 

exemplar; 

- reproducere bună a culorilor. 

- nu pot domină într-o piață locală; 

- publicurile unui anumit tip de 

reviste sunt aceleași; 

- mesajul este transmis imediat; 

- costurile de producție sunt 

crescute; 

ZIARELE - selectivitatea piețelor geografice; 

- ușurință în schimbarea textului 

reclamelor; 

- atinge toate grupurile de venituri; 

- cost relativ scăzut; 

- potrivite pentru publicitatea 

distribuitorilor și a producătorilor; 

 

-costuri mari pentru acoperire 

națională; 

- viață scurtă a mesajului; 

- tiraj irosit; 

- costuri diferite între reclamele 

locale și cele naționale; 

- uneori, reproducerea culorilor 

este proastă. 

RADIOUL - selectivitatea piețelor geografice; 

- saturare bună a piețelor locale; 

- cost relative scăzut; 

- ușurință în schimbarea textului 

reclamelor. 

- mesaj limitat de segmente de 

timp restricționate; 

- mesaj efemer; 

- fără abordare vizuală; 

INTERNETUL - combină caracteristicile legate de 

văz,auz și mișcare; 

- selectivitatea pitelor geografice; 

- potrivit pentru publicitatea 

distribuitorilor și producătorilor; 

- mesaj cu impact limitat; 

- mesaj limitat de segmente de 

timp și spațiu restricționate; 

- audiență selecta; 

- slabă audiență; 
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- cost relativ scăzut; 

- ușurință în schimbarea mesajului 

transmis; 

oferă prestigiu celui care face 

publicitate; 

 

 

         James E. Grunig consideră că numai oamenii care au mai mult timp liber sunt expuși la 

media. Cu cât oamenii sunt mai activi profesional, cu atât au mai puțin timp pentru mass-media. 

Pentru a ajunge mesajul la publicul-țintă, trebuie folosite publicații specializate pentru că aici sunt 

căutate informații în mod activ despre evoluția unui subiect. 

 

◄Alegerea mesajului: publicitate sau informare publică 

 

Newson consideră că principala distincție dintre publicitate și informare publică este de ordin 

economic. Publicitatea are propriul ei spațiu și timp în media scrisă sau electronică. Deci publicitatea 

are un timp sau spațiu pentru că se plătește. O excepție apare atunci când media oferă timp și spațiu 

în zona lor de publicitate organizațiilor nonprofit, pentru anunțuri de interes general. Trei tipuri de 

publicitate sunt folosite în practică de promovare a imaginii: promo, anunțurile de interes public și 

publicitate cu conotație tematică. Informarea publică reprezentată de relatările despre un individ, 

serviciu și produs care apar în timpul sau spațiu rezervat pentru ‘conținutul editorial” – știri, relatări, 

editori- ale - sau pentru “programe în audiovizual”. Deși o mare parte din datele de informare publica 

pe care practicienii de relații publice le oferă presei sunt prezentate sub formă de buletine de informare 

sau comunicate de presă, multe alte instrumente de informare publică sunt folosite pentru a atinge 

scopurile. Acestea includ publicății, filme,pagini de Web, etc. 

O altă distincție importantă se referă la faptul că publicitatea este un tip de comunicare 

controlată, pe când informarea publică este necontrolată. Astfel, un avantaj semnificativ al folosirii 

publicității plătite este că există control total asupra mesajului, asupra contextului în care apare 

(mărime, formă și culoare) și asupra acelor media în care apare. Iar cel care face publicitatea va ști 

aproximativ când audiența va primi mesajul și cât de des va fi expusă la el. În ceea ce privește 

informarea publică, mesajul este controlat într-o oarecare măsură, dar momentul în care va fi difuzat 

nu este. 

De aceea succesul în plasarea materialelor de informare publică este dezvoltarea nevoilor 

presei. Informația publică este clasificată din punct de vedere al valorii informative, astfel un material 

de promovare a imaginii școlii ar trebui să îndeplinească urmatoarele criterii, enumerate sub forma 

unor întrebări: 

● Este important pentru audiența acelei instituții? 

● Este proaspăt? Trebuie să fie o știre de ultimă oră, nu ceva despre care redactorul știa de ceva 

timp. 

● Este corect, adevărat și complet? 

Folosirea creativă și complementară a celor două modalități de transmitere a mesaju lui ține de 

măiestria practicianului de relații publice. Publicitatea este o formă de comunicare precisă și 

planificată care se desfășoară odată cu celelalte activități planificate, iar informarea publică este o 

formă de comunicare, care poate avea un impact mare, dar care nu putem fi siguri, dacă nu folosim 

media controlate. 

 

4. Implimentarea campaniei de relații publice 

 

Implimentarea proiectului implică adaptarea și aplicarea tacticilor în funcție de strategii, țînând 

cont de orar și buget, menționând oamenii informați și rezolvând problemele în mod pozitiv. 
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▪ Evaluarea campaniei de relații publice

Trebuie să apară două forme de evaluare într-o campanie: monitorizare și evaluare finală.

Pentru a face o evaluare finală de succes trebuie să se păstreze analizele la un nivel profesionist, să 

se folosească critică constructivă; nu este permisă “vânătoarea de vrăjitoare “.  

Trebuie analizate rezultatele finale ale campaniei, și anume: impactul asupra publicurilor, 

efectul asupra obiectivelor și asupra misiunii organizației, efectul asupra atitudinilor publicului față 

de organizație și asupra percepției lor despre organizație, efectul asupra statutului financiar al 

organizației, asupra atitudinii etice și asupra responsabilității sociale. 

Bibliografie selectivă: 

1. Coman, Cristina, Relații publice și mass-media, Iași, Editira Polirom, 2000

2. Drăgan,I., Paradigme ale comunicării de masă, Editura Șansă, București, 1996

3. McQuail, Denis, Windahl, Seven, Modele ale comunicării, București, Editura Comunicare.ro,

2004 

4. Remus, Pricopie, Relații publice, Curs support
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PROMOVAREA IMAGINII GRÃDINIŢEI IN TIMPUL PANDEMIEI 

PROF. TOMA IOANA & MISÃRCIU LIDIA   

GRÃDINIŢA CU P. P. NR. 25 IAŞI 

„Idealul educaţional al şcolii româneşti constă în dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a 

individualităţii umane, în formarea personalităţii autonome şi creative.” 

[Legea Învăţământului - nr.1/ 2011, art.3(2)] 

“Dacǎ o democraţie nu creşte generaţiile noi în aşa fel încât sǎ le facǎ destoinice, sǎ gândeascǎ, 

sǎ judece, sǎ observe şi mai ales sǎ aibǎ interes pentru treburile publice, este ameninţatǎ în însǎşi 

existenţa ei” (Virgil Madgearu, economist şi om de stat român). 

În condițiile unui sistem concurențial în continuă dezvoltare devine imperativă 

accentuarea eforturilor de promovare a imaginii grădiniţei 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 grădiniţe se 

poate face prin relaţii publice, tipărituri de promovare (broşura, cărticica, prospecte etc.) şi 

reclama. 

Relaţiile publice sunt o modalitate prin care grădiniţa   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 grădiniţea îsi 

informeaza publicul ținta intern sau extem asupra obiectivelor, misiunii, activitatilor si 

intereselor sale. 

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 pozitive în comunitate;

▪Elaborarea unor proiecte la nivel local, judetean,interjudetean etc. care să vizeze multiplicarea

experienţelor pozitive şi a exemplelor de bună practică în managementul instituţional; 

▪ Personalizarea ofertei educaţionale la nivel instituţional prin inovare, diversificare

şi flexibilizare a acesteia în funcţie de nevoile şi interesele partenerilor şi beneficiarilor 

demersului educaţional; 

▪Colaborarea eficienta cu 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. 

Pe toatǎ perioada pandemiei promovarea imaginii grǎdiniţei s-a  realizat prin activitǎţile şi 

acţiunile postate pe pagina de facebook dar şi  prin derularea unor proiecte europene şi parteneriate 

în cadrul comunitǎţii locale. 
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1. Proiectui  european ” Taste   of  Europe”

Sa desfasurat activitatea „Europa in bucate”-organizata pentru a marca  9  MAI   -Ziua 

Europei  ,in timpul crizei de COVID 19 : preşcolarii împreunǎ cu pǎrinţii  desfǎşurând diferite 

acţiuni de preparare şi pregǎtire a numeroase feluri de mâncare specifice românilor (sarmale, pascǎ, 

cozonac, ouǎ roşii......)  au scos fotografii pe care  le-au  trimis cǎtre Comisia de analizǎ  a proiectului  

şi au fost recompensaţi cu diplome (premiul:  l, ll si lll).  Toate fotografiile au fost aşezate într-un 

album electronic şi afişat pe  site-ul  şi pe pagina de facebook a  grădiniţei.

2. Proiectul european „BE-CHILD Build a more inclusive society supporting ECEC

educators for the development of socio emotional competences in pre-school children” 

S-a desfǎşurat concursul internaţional  online „Fii copil in pandemie” având douǎ secţiuni:

a. „Copilǎrie în pandemie” organizat pentru copiii care au dorit sǎ trimitǎ lucrǎri plastice,

lucrǎri practice şi filmuleţe cu diferite activitǎţi desfǎşurate în familie ( în casǎ sau în naturǎ); 

b. „Jurnal de pandemie” care a vizat pǎrinţii, profesorii şi psihologii care au dorit sǎ

întocmeascǎ un articol, un referat sau impresii legate de temǎ. Mare  ne-a fost bucuria când am primit 

materiale de la foarte multe persoane din ţarǎ şi din afarǎ. 

3. Proiectul judeţean online ”Sf. Nicolae- prietenul copiilor” ajuns la ediţia a lV-a  s-a

desfǎşurat  anul acesta diferit din cauza reglementǎrilor legate de pandemie şi a avut douǎ secţiuni: 

a. „Fii şi tu Moş Nicolae”- activitate caritabilǎ –unde s-au donat jucǎrii, hǎinuţe şi cǎrţi pentru

copiii ce provin din familii defavorizate; 

b. ”Sf. Nicolae si copiii” – unde copiii interesaţi  au realizat colaje ,picturi, desene iar juriul

format din cadre didactice implicate în proiect au acordat premii şi diplome pe mǎsura muncii 

copiilor. 

Prin aceste activitǎţi deosebit de frumoase şi importante am reuşit sǎ antrenǎm foarte mulţi copii 

dar şi pǎrinţi, cadre didactice  şi psihologi din ţarǎ şi din strǎinatate şi astfel unitatea noastraǎ s-a facut 

cunoscutǎ şi a fost apreciatǎ  de comunitate,  de inspectoratul şcolar şi de multe alte persoane care au 

fost implicate în activitǎţi. 

Concluzii: Elaborarea unor proiecte la nivel internaţional,  local, judeţean,interjudeţean etc. 

care să vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplarelor de bună practică în managementul 

instituţional precum si 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 

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 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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Importanța activităților educative realizate în online 

pentru promovarea imaginii școlii 

Prof. Vînău Alina Ioana        

Liceul cu Program Sportiv Cluj Napoca 

Promovarea imaginii scolii în acesta perioadă este un fel de subiect tabu. 

În timpul unei crize precum pandemia de COVID-19, promovăm consolidarea comunicării, a 

transparenței și încrederii fiind cruciale pentru a pune în practică măsurile de limitare a răspândirii 

virusului.  

Comunicarea poate contribui la înțelegerea și abordarea temerilor, a interpretărilor greșite; la 

consolidarea implicării comunitare pentru abordarea dificultăților întâlnite. Comunicarea între școală, 

părinți, elevi și profesori este esențială pentru a 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. O atenție deosebită trebuie acordată comunicării mesajelor către familiile cele mai 

vulnerabile. 

Toți cunoaștem canalele pe care le putem folosi în comunicarea cu părinții : ședințe sau discuții 

cu părinții în mediul online (Zoom, Skype, etc), apeluri telefonice, grupurile de mesaje (Whatsapp), 

e-mail, site-ul web al școlii sau platforma unde se desfășoară cursurile online, platformele online de

socializare (Facebook).

Este important să transmitem aceste mesaje ambilor părinți, chiar dacă de obicei comunicarea 

are loc doar cu mama sau tatăl copilului. 

Ceea ce mai promovăm noi în această perioadă este grija pentru sănătate , atât fizică, cât și 

mentală.  

Este posibil ca factorii de decizie din domeniul educaţiei să nu deţină controlul asupra deciziilor 

politice cu privire la măsurile naţionale de sănătate şi de protecţie, dar se pot concentra pe ceea ce 

ştiu, pe ceea ce pot controla şi pe ce au competenţă, adică să-i înveţe pe elevi cum să se protejeze de 

virus, să se concentreze pe nivelul calităţii actului de predare-învăţare, pe furnizarea serviciilor de 

educaţie incluzivă şi atentă şi pe bunăstarea forţei de muncă din domeniul educaţiei. Deşi actorii din 

sistemul de educaţie nu au mijloacele sau mandatul de a aborda toate circumstanţele posibile pentru 

copiii şi familiile lor, aceștia au puterea şi datoria de a se asigura că fiecare copil este binevenit la 

şcoală, apreciat pentru cine este, respectat, îngrijit şi sprijinit, astfel încât să poată participa la 

activităţile şcolare şi să înveţe într-un mediu prosper şi incluziv. 

Un alt lucru, la fel de important în această perioadă este prevenirea abandonului școlar. 

Creşterea numărului de copii care nu frecventează şcoala, copiii care nu se înscriu în clasa I, care nu 

trec în următorul ciclu de educaţie, în special în ciclul gimnazial, copiii care abandonează şcoala sau 

educaţia nonformală. 

Costurile de şcolarizare care împiedică familiile să-şi trimită copiii înapoi la şcoală, numărul 

copiilor care muncesc în creștere, frica şi reticenţa părinţilor şi a comunităţii de a trimite copiii înapoi 

la şcoală, absenţa dispozitivelor digitale, care împiedică copiii şi comunităţile marginalizate să 

participe la învăţarea mixtă, monitorizarea deficitară a prezenţei la şcoală, monitorizarea deficitară a 

implicării în opţiunile de învăţare.  
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Ceea ce am promovat noi, Liceul cu Program Sportiv din Cluj Napoca , în timpul acestei 

perioade dificile a fost atât sportul și activiățile sportive din timpul liber și beneficiile acestora , cât 

și activități antidrog și online bullying. 

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 studio, 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. 
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PROMOVAREA IMAGINII UNITĂȚII ȘCOLARE 

PROF. PT. ÎNV. PREȘC. ZAMFIR GINA MARIANA 

ȘCOLA GIMNAZIALĂ ,,ION CREANGĂ” BUZĂU 

Unitatea de învățământ trebuie să facă față unor cerințe complexe din partea societății și ocupă 

un loc important, în viața copiilor pe care îi educă, dar și, în centrul comunității pe care o influențează 

din ce în ce mai mult. 

Imaginea unei unități de învățământ este determinată de un ansamblu de criterii, reguli și 

interpretări care sunt structurate și transmise prin tradiție, îmbogățite an de an, aducându-se elemente 

de noutate asimilate de către comunitate.  

Pentru promovarea imaginii unității școlare trebuie să faci lucruri bune, practicând un sistem 

managerial performant, să desfășori activități prin care să obții aprecieri, ajutor, simpatie, încredere, 

înțelegere, sprijin și să ai in școală un colectiv foarte bine pregătit motivat, atașat obiectivelor 

instituției  

Planul de promovare a instituției școlare trebuie să cuprindă următoarele coordonate: 

•Crearea și promovarea unei imagini instituționale pozitive in comunitatea din care face parte

instituția școlară; 

•O ofertă personalizată a activităților educaționale la nivel instituției,  prin diversificarea și

flexibilizarea acestora in funcție de nevoile si interesele  beneficiarilor direcți – elevii; 

• Promovarea unor proiecte axate pe susținerea elevilor capabili de performanță;

• Continuarea proiectelor si activităților care au contribuit an de an la creșterea prestigiului

școlii; 

• Realizare revistelor școlare cu tradiție;

• Realizarea unor  parteneriate  școlare;

•Monitorizarea activităților extrașcolare, a olimpiadelor și concursurilor școlare;

•Colaborarea eficientă cu toți membrii comunității;

Resurse necesare in promovarea unității de învățământ sunt: resurse materiale, umane și

financiare. 

Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. Copilul traiește într-o 

lume dominată de mass media, de calculator, mai ales in activitatea desfășurată online, care  au 

acționat asupra sănătății psihice și morale.  

Toate acestea pot contribui la transformarea elevilor în persoane care gestionează mai greu 

emoțiile și comunicarea. Ca o alternativă sunt activitățile extracurriculare - activități educaţionale 

valoroase şi eficiente,  ce ocupă timpul liber al elevilor, astfel instituția beneficiază  de o imagine 

pozitivă, atât la nivel local, cât și județean sau național. 

 În concluzie, imaginea școlii poate fi promovată oferind elevilor o educație de foarte bună 

calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea învățării, combaterea discriminării, 

reducerea violenței și promovarea unui comportament moral pozitiv. 
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PROMOVAREA IMAGINII GRĂDINIŢEI ÎN COMUNITATE 

ED. STATE NADIA MIOARA 

G. P. P. MUGURAȘI 

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 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. Promovarea unei şcoli se poate face 

prin relaţii publice, tipărituri de promovare (broşura, cărticica, prospecte etc.) şi reclama. 

Relaţiile publice sunt o modalitate prin care şcoala comunica cu mediul nu doar spre a oferi 

informatii asupra serviciilor si produselor sale ci pentru a se face cunoscuta si a-si consolida 

pozitia  în  cadrul comunitatii  locale.  Cu ajutorul relatiilor publice scoala îsi informeaza publicul  

ținta intern  sau  extem  asupra  obiectivelor,  misiunii,  activitatilor  si intereselor sale. 

Chiar dacă în sistemul învăţământului preşcolar locurile pentru înscrierea copiilor sunt limitate, 

şi   grupele sunt supra aglomerate, totuşi, fiecare grădiniţă ar trebui să realizeze propria campanie 

de comunicare.  Acesta nu vizează doar promovarea imaginii pentru atragerea copiilor, aspect 

specific învăţământului  privat,  ci  o  modalitate  eficientă  de  a comunica către comunitate viziunea, 

misiunea si performanţele grădiniţei. 

O campanie de comunicare/relaţii publice ar trebui să includă aspecte, precum: 

Viziunea/misiunea grădiniţei; 

Publicul căreia i se adresează; 

Sloganul/mesajul grădiniţei; 

Mesaje, argumente pentru alegerea acestei grădiniţe de către părinţi şi copii; 

Modalităţi de promovare a ofertei educaţionale a  instituţiei  (de  exemplu,  pliante, 

publicaţii, postere, pagini web, evenimente) 

Tipuri de materiale promoţionale (de exemplu, insigne, calendare, felicitări. 

Calendarul   activităţilor de relaţii publice, care   cuprinde   activităţi   din   sfera: interviurilor, 

comunicatelor   de   presă,  relaţiei   cu   mass-media,   evenimentelor organizate; 

Evaluarea calităţii comunicării prin monitorizarea articolelor din presa locală, nivelul 

finanţărilor obţinute, calitatea aprecierilor părinţilor. 

Primul aspect pe care trebuie să-l aibă în vedere organizaţia educaţională este formarea sau 

prezentarea unei imagini. Imaginea este o părere, opinie sau prejudecată a unei persoane, grup de 

persoane sau a unei opinii publice despre instituţia respectivă. 

Imaginea unei instituţii se gestionează ca orice obiect de patrimoniu, iar în unele situaţii 

aceasta este mai valoroasă decât întreg patrimoniul grădiniţei respective. 

Gestionarea imaginii instituţiei este o obligaţie a întregii  echipe  şi,  în  special,  a directorului  

organizaţiei. Ca urmare, strategia instituţiei trebuie să vizeze activităţi de familiarizare a 

personalului cu filozofia instituţiei şi de aderare la acesta, astfel încât fiecare membru al echipei să 

se considere coparticipant la succes. 

Pentru a avea o imagine „de neuitat” pentru întreaga comunitate, grădiniţele trebuie să 

utilizeze mijloace variate de promovare a imaginii, precum: 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 4, APRILIE, 2021

311



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. 

STRATEGIA DE PROMOVARE 

A) promovare indirectă, prin intermediul articolelor de presă scrisă, unde școala si-a făcut

cunoscute strategiile de derulare si dezvoltare a ofertei educaționale, prin intermediul Internetului, 

popularizarea exemplelor de bună practică pe www.didactic.ro.; 

B) promovarea directă, prin organizarea unui turneu publicitar, prin majoritatea unităților

economice din comună. Această activitate implică vizitarea de către cadrele didactice  a familiilor 

cu copii, popularizând astfel activitatea școlii. 

INSTRUMENTE DE PROMOVARE: 

- oferta de promovare;

- site-ul unităţii şi actualizarea la zi a acestuia;

- promovarea in mass media locală;

- promovarea ofertei la targul de oferte;

- prezentarea ofertei educaţionale şi a materialelor promoţionale in şedinţele cu părinţii. -

amenajarea de expoziţii cu lucrările copiilor la unitate, CCD, ISJ, parteneri, 

- foto expoziţii cu activităţile desfăşurate la clasa şi nu numai.

BIBLIOGRAFIE:

1. 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 CALITĂȚII ACTULUI EDUCAȚIONAL  

OFERIT DE RESURSELE UMANE ȘI MATERIALE  

ALE UNITĂȚII NOASTRE PRIN EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI 

DESFĂȘURATE ÎN CADRUL GRĂDINIȚEI DE ACASĂ 

Prof. Înv. Preșc. Necula Liliana   

Grădinița Nr. 1, Măgurele, Ilfov 

 Chiar dacă pandemia de coronavirus a așternut liniștea și peste grădinițe, activitățile cu cei 

mici au continuat. Cursurile s-au mutat în mediul on-line, nu neapărat pentru recuperarea pierderilor 

pe plan cognitiv și de achiziție, cât mai ales pentru socializare, proces care ne-a lipsit tuturor cel mai 

mult. Astfel, copiii s-au putut bucura de revederea colegilor și a educatoarelor, iar părinții de un 

moment de respiro. 

În fața acestei situații, nedorite de nimeni, educatoarele au trebuit să se reorganizeze și să-și 

adapteze abilitățile de predare astfel încât să poată oferi copiilor activități alternative care să le 

stimuleze curiozitatea, creativitatea, și nu în ultimul rând energia. Educatoarele au trebuit să dea 

dovadă de și mai multă inspirație și creativitate pentru a menține ridicat interesul unor copii de vârstă 

mică (3-6 ani), ce se plictisesc repede, și prin urmare nu pot desfășura activități statice de o durată 

mai îndelungată, fiind totodată dăunător sănătății lor să stea mai mult de 20-30 min./zi în fața unor 

dispozitive. Prin urmare, a fost necesară identificarea unor soluții care să acopere în mod echilibrat 

atât nevoile copiilor de dezvoltare cognitivă și aptitudinală, cât și de socializare. Iar aceste soluții nu 

se puteau aplica fără o bună comunicare și o colaborare permanentă cu părinții, care au primit acest 

ajutor cu multă deschidere.     

Am să prezint foarte pe scurt o parte din experiența on-line avută cu preșcolarii de grupă mare, 

oferind și câteva exemple concrete de activități ce au avut mare succes în rândul lor. Activitatea 

didactică s-a împărțit între conceperea activităților zilnice ce au fost propuse părinților, monitorizarea 

acestora, explicațiile oferite pe grupurile private de pe whatsapp, facebook, platforma digitală a 

unității, video-calluri individuale cu preșcolarii dornici să se vadă mai des cu educatoarele, și 1-2 

întâlniri săptămânale, de grup, pe Zoom (de obicei vinerea de la 18.30). 

Cu toate că în ultimele luni procesul educativ s-a desfășurat într-un mediu non-formal, s-a ținut 

cont de planificarea școlară și de particularitățile de vârstă ale copiilor. S-a continuat elaborarea 

activităților pe teme săptămânale, abordând astfel fiecare subiect din perspectivă interdisciplinară, 

aigurând o învățare globală și complexă. Iar ca și structură a zilei, li s-a recomandat astfel:  

- pentru prima parte a zilei: un moment de înviorare (de regulă un cântecel pe care să execute

mișcări sugerate de text), două activități din categoria domeniilor experiențiale, și un joc (de cele mai 

multe ori de mișcare, însă am introdus și jocuri senzoriale, de atenție sau de comunicare, în funcție 

de dinamica celorlalte activități ale zilei, astfel încât să existe un echilibru între ele); 

- pentru a doua parte a zilei, după odihnă/relaxare: o poveste scurtă (pe care fie să le-o citească

părinții, fie să o urmărească sub formă de desen animat, sau să o audieze), o activitate de consolidare 

a ceea ce au făcut dimineață sau una nouă (de tipul celor liber-alese), și un joc distractiv; 

Mai jos ofer ca exemplu câte un model din fiecare activitare propusă, din tematici variate, și care au 

avut mare succes în rândul copiilor (pozele făcând parte din colecția de fotografii strânsă de la părinți, din 

timpul activităților desfășurate acasă.) 
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DȘ (activitate matematică) +DEC (activitate artistică - 

modelaj): modelaj din cocă ,,Produse de panificație’’,  numărare și adunare. 

Joc de masă: ,,Construcții din bețe de chibrit’’ 

Artă: ,,Creatorii de modele în mălai/făină’’
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Joc distractiv: ,,Vaporașul’’ - părinții țin de colțuri o pătură (vaporașul), în interiorul căreia stă copilul. 

La rostirea frazei ,,Marea-i liniștită, e soare și frumos’’, copilul se întinde pe spate și se bucură de timpul 

bun pe mare. La un moment dat, părinții strigă ,,Furtună!’’, iar ,,vaporașul’’ se clatină mai tare, copilul 

trebuind să facă multă gălăgie astfel încât să acopere furtuna, spunând: ,,Nu-s fricos, nu-s fricos! Eu sunt 

marinarul curajos!’’  

Iar pentru întâlnirile noastre de grup, de pe Zoom (care durau aprox. 30 min.), și la care participau destul 

de mulți copii (în jur de 15) am optat pentru multe jocuri de atenție și de mișcare ce îi distrau pe cei mici, 

amintindu-le foarte mult de clipele petrecute la grădiniță. Două din cele mai populare jocuri desfășurate on-

line: 

Joc de atenție ,,1-2-3-4’’ 

Pentru fiecare cifră corespunde o comandă. Astfel copiii trebuie să execute mișcările corespunzătoare cât mai repede, 

fără să le încurce (ex. 1 – să ridice mâinile, 2 – să-și acopere ochii, 3 – să-și pronunțe numele cu limba scoasă afară, 

4 – să se ascundă după scaun). 

Joc de mișcare ,,Detectivii’’ 

Copiii trebuie să aducă într-un timp dat obiectele descrise de educatoare (ex. în 10 secunde, să aducă o 

linguriță, în 8 secunde să găsească un obiect roșu, în 6 secunde să aducă în fața ecranului jucăria preferată 

ș.a.m.d.

Pentru actul educațional oferit de noi, de-a lungul timpului, pentru implicarea dovedită în perioada 

,,Grădiniței de acasă’’, și nu numai, grădinița noastră este foarte apreciată la nivelul comunității locale, și a 

întregului județ Ilfov, începând să fie din ce în ce mai căutată și de locuitori din zone apropiate din 

București, care preferă să îi aducă pe copii la noi, făcând comparație cu serviciile educaționale oferite de 

alte grădinițe de stat, ori chiar particulare, din capitală.  
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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. 

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 4, APRILIE, 2021

322



O latură care trebuie avută în vedere când e vorba de marketing educațional este satisfacția 

față de serviciile educaționale. În cadrul parteneriatului școală- familie, subiecții pot fi întrebați 

direct dacă sunt sau nu satisfăcuți de serviciile educaționale oferite. Afirmațiile acestora trebuie 

raportate la nivelul de aspirații sau la așteptările lor, dar și la experiențele anterioare. Dacă se 

cunoaște ce anume așteaptă publicul de la procesul educațional, atunci se pot elabora strategii de 

marketing care să asigure audiența maximă a ofertei educaționale. 

Multe instituții educaționale din țările civilizate au birouri de admitere, programe de atragere 

a fondurilor, asociații ale absolvenților și consultanți în promovare și relații cu publicul. Aceasta 

înseamnă ca folosesc câteva instrumente de marketing, nu că sunt orientate spre marketing. A fi 

orientat spre marketing înseamnă că principala sarcină a instituției este determinarea nevoilor și 

dorințelor pieței-țintă și satisfacerea prin structura, comunicarea, prețurile și livrarea de programe 

și servicii viabile, competitive și adecvate. 

O instituție cu orientare de marketing se concentrează pe cunoașterea și satisfacerea nevoilor 

beneficiarilor săi. Aceste instituții recunosc că serviciile și programele bune, eficiente sunt 

mijloace de a satisface mai bine piața-țintă. Fără a-și satisface piața-țintă, instituțiile se vor trezi în 

derivă și vor fi uitate. Satisfacerea nevoilor clienților nu înseamnă că instituția își va neglija 

misiunea și competențele sale distincte pentru a oferi doar programele educaționale care sunt la 

modă la un moment dat. Este de preferat ca instituțiile să caute consumatori de educație care să fie 

interesați de oferta actuală și apoi vor adapta această ofertă pentru a o face cât mai atractivă. 

 

 

Bibliografie: 

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

Voiculescu, F., Analiza resurse – nevoi si managementul strategic in invatamânt, 2004 
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ALDEA IRINA 5

ALECU ANIŞOARA.DUMITRU COSTELA LILIANA 6

ANCA TUDOSE 8

ANDREI JEANINA MARINELA 10

ANDRIESEI CATALINA 11

ANGELICA MOROŞANU 13

ANTON GINA.VĂTĂMANU ELVIRA 15

ANTON IOANA CODRUȚA 17

ARCHIP HORIA-MĂRGĂRINT 19

AVRAM ELENA ANDREEA 20

BADEA LIVICA 22

BALABANEANU ALINA 25

BALICI CRISTINA 27

BALINT MONIKA ANDREA 28

BĂNĂDUC PĂTRUȚ NICOLAE 29

BARA SILVIA IOANA 31

BARBU MIHAELA - SIMONA 32

BÎNDIU CRISTINA 34

BOBOC SIMONA FLORENTA 35

BOBOCICA CLAUDIA EMILIA 37

BŐJTE ELENA -MARIA 39

BONDAR ADRIANA ELENA 41

BOȘOMOIU CĂTĂLINA 43

BOTANCIU OANA 45

BOTEZATU PAULA LARISA 47

BRAȘOVEANU ELENA – LILIANA 48

BUDĂU MONICA 50

BUHAȘ ELISABETA- MONICA 52

BUMBU MARIA 54

BURSUC RALUCA-GEORGETA 57

BUZLE CLAUDIA MARINELA 60

CAMER RAMONA ELENA 61

CARACONCEA CRISTINA ELENA 63

CAROLI CRISTINA 65

CHITIBA MAGDALENA 67

CIOFLEC ROXANA 69

CLAUDIA  INOAN 71

CONSTANTIN ALINA 73

CONSTANTIN MIHAELA 76

CONSTANTINESCU LAURA MIRELA 79

COSTAN MIRELA-ADRIANA 80

COTOARĂ ANGELICA 82

CRETU ALIN 84

DÁNIEL ISTVÁN 85

DANIELA BOBEICĂ 87

DANIELA VLAICU 88

DANIELA-MIOARA CHISĂLIȚĂ 90

DĂNILĂ ELENA LUMINIȚA 92

DOROBANŢU DORINA 94

DRAGILA OZANA COANITA 96
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DUMA DIANA –ANCA 98

DUME  FLORENTINA 100

ELIZA MARGA LĂPUŞNEANU 102

ELIZA MARIA PUFLEA 104

FEDELEȘ IOANA 106

FITA EMILIA 108

FLOREA DANIELA 110

GAVRIL MARIA 112

GEORGESCU DENISA-MARIA 114

GEORGIANA STECLARU 116

GHEORGHE MIHAELA MĂDĂLINA 118

GHIRA SANDA JULIANA 120

GLODEAN IULIA 122

GONGĂNĂU  IULIANA 124

GURAU ANCA 125

HOȚOIU DANA-RAMONA 127

HUMĂ GABRIELA 130

IACOB ALEXANDRA 132

IANCU DANIELA 134

ILEANA  PAULA  BONDAR 135

ILIESCU ELENA 138

ILIESCU TANȚA 140

IMBUZAN DANA ADELA 142

INDRIEȘ (HALÁSZ) SÁRA 143

IOANA CHIHAIA 145

IONESCU CORINA-IRINA 146

IONESCU RODICA 148

IONIȚĂ DOINA 150

IOVITA CAMELIA 152

ISAC ECATERINA 153

ISACHI ELENA 155

ISACHI IULIA GABRIELA 157

JIROVEANU CARMEN-SIDONIA 159

KARINA HADADEA 161

KUBELAC MARKA 162

LUCA ELENA 164

LUMINIȚA BOLTAȘU 166

LUNGEANU IOANA MIHAELA 168

LUNGESCU RAMONA DANIELA 171

LUPAȘCU LUMINIȚA 173

MAREŞ NICOLETA 175

MARINELA DANIELA RĂDUȚĂ 177

MARINESCU CARMEN MONICA 179

MATEESCU GEORGETA/BURCEA ADRIAN MARIN 180

MATEI ANCA RAMONA 182

MENNING SIMONA 184

MIHAELA MORARU 186

MIHAELA SOARE 188

MIHAIELA JECHEREAN 192

MIHUȚA MĂDĂLINA PAULA 193
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195

199

201

204

206

208

210

212

213

214

216

218

220

222

224

226

227

229

231

232

233

235

237

238

240

241

243

244

246

248

250

252

253

255

256

258

260

262

264

267

270

272

273

275

279

280

282

283

285

MINEA TEODORA

MIOC ADINA DANIELA

MITRACHE CAMELIA 

MITULESCU DANELA-DOMNIȚA

MOISE LĂCRĂMIOARA

MORAR AVIA-CARMEN

MORARU ADRIANA-ELENA

MUNTEAN-MIHAI CRISTINA

MURESAN ALINA CRISTINA

NAGY ANDREA

NEDELEA ELENA – SIMONA

NEGRILESCU MIRELA-GEORGIANA

NEGRU PETRONELA

NICA DORINA

NICOLAE ELENA

NIŢOIU FELIX-GEORGIAN

OANCEA ELENA

OFRIM MARIA FLOARE

OLAR ANGELA

ONIGA OLIMPIA

ONIUJEC VASILE

OROȘ ANDRA-ROXANA

OSĂCEANU NELUȚA VALENTINA 

OVIDIU DRAGOI

PARLEA DANIELA

PAVEL CARMEN MARIA

PETRE NICULINA

PIRVU IOLANDA-AURA, STOENE GABRIELA

POP MIHAELA

POPA  DANIELA

POPA GABRIELA – DANIELA

POPESCU RODICA MARIANA

PRECEŞNIUC LOREDANA / NICHIFOREL ANCUȚA

PRINDII LUCIA

PURE COSMINA MARIANA

PUZDRE COSMINA IRINA

RADU CAMELIA

RALEA DANIELA MIRELA

RIZEA MONICA

ROMANSCHI LUCIA ADRIANA.MAL VALENTINA FLORINA

RUȚA CIPRIAN FLORIN

SALVAN FLOAREA

SANDU ANIȘOARA

SECELEANU LĂCRĂMIOARA

SERBAN SUZANA

SIGNEA ALEXANDRA ELENA

SIGNEA CIPRIAN NICOLAIE

SIGNEA GABRIELA

SOARE FLORINA ȘI MIROIU MIHAELA,

STAN ADINA 287
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STAN LAURENȚIU 289

ȘTEFAN DORA 290

STOIAN CAMELIA MARIANA 292

STOIAN CRISTINA 294

SZOLLOSY NICOLETA MONICA 296

ȚÎRA IOANA MARIA 298

TIRIM RODICA 300

TOMA IOANA & MISÃRCIU LIDIA 304

TRANCĂ MARIA-CRISTINA 306

VÎNĂU ALINA IOANA 308

ZAMFIR GINA MARIANA 310

STATE NADIA MIOARA 311

SAVIN FLORINA IOANA 313

NECULA LILIANA 319

TRANCĂ MARIA-CRISTINA 322

POPESCU RODICA MARIANA 324

POPA CONSTANTINA ARABELA 342
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