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ACHIM IONICA MONICA
ALBU ANGELA
ALDEA NICOLETA
ALINA NICOLETA PANAIT
VIRGINIA MARIN
ALINA BURICEANU
ALINA FLORENTINA FILIP
ALMAJAN LAVINIA GABRIELA
AMORĂRIȚI ELENA
ANAMARIA BUD
ANDREI DOINA
ANDREI ELENA
ANGELA DODU
ANGHEL FLORINA
ANGHEL IONELA
ANITA MEZIN
ANTON DANIELA ALEXANDRA
ANTONESCU MIHAELA
VLAD MARIA
ANTONIA FRANYI
ANTONIE GEORGETA
ANTON IONICA
APOSTOL ALEXANDRU
AUGUSTIN MELANIA CARMEN
BABONIU NASTASIA SANDA
BACA ALINA
BACISOR CRISTINA
BADEA IOANA
BALAN ANCA FLORENTINA
BALAN DANIELA
BALINT ANDREEA IULIANA
BÁLINT MÁRIA
BALINT INGRID
BĂLUȚĂ SIMONA - ALEXANDRA
BANARESCU MONICA
BANDAC LĂCRĂMIOARA-DANIELA
BARAITARU AZALEAA-VERONICA
BARBIR EMILIA DANIELA
BODNARIUC GABRIELA CRISTINA
BARBU MARIA
BARZOI RODICA
BECE GEORGETA-MĂDĂLINA
BECZI CSILLA

BENCHEA NELI GABRIELA
BERECHET ANA-MARIA
BIA MONICA MIHAELA
BOAMBĂ CĂTĂLINA
BOBE GABRIELA NICOLETA
BOGDAN CONSTANTA
BOHORU CRISTINA
BOIANGIU-DIACONU VIORICA-LILIANA
BOLD ILDIKÓ
BORDEA MARGARETA
BUCEAȚCHI MARIA
ZDANAILA GEORGIANA
BOTEZATU CARMEN
BOUDA IOSIF
BRAICAU CARMEN
BRICIU DANIELA
BUDESCU PETRINA
BULZ LACRAMIOARA-IULIANA
BUNEA ANDREEA-IOANA
BUNGĂU ANGELA
BURCEA ANGELA
BURDUJA ANDREEA-MĂDĂLINA
BURDUJA ALINA
BUSUIOC CRĂIȚA
BUTIRI ALEXANDRA IOANA
BUZDUGAN ALINA-PETRONELA
BUZEA MAGDALENA
CALIAN DANIELA
CĂLIN DANIELA
CALOTA ELENA SIMONA
CAMELIA MORARU
CANALAȘ LILIANA
CAPASTRARU ALINA
CAPRACEA LENUTA
CAPRIS ALINA
CAPRUCIU MARINELA-MIOARA
CARABULEA MIOARA
CARMEN BĂDĂRĂU
CARMEN DANIELA NECHITA
CĂTĂNESCU IOANA-SIMINA
CEAPRAZ FLORIN
CERCEL MARIA
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CERNAT NICOLETA
CHERECHEŞ CRISTINA
CHIOREAN MARIA-CARMEN
CHIRA EMOKE
CHIRILA GINA
CHIRITA ECATERINA-CRISTINA
CHIȘ CODRUTA -MARIA
CHIŢU MARIANA-LILEA
CIMPIAN ANA-DOINA
CIOCÎRLAN CONSTANȚA-ELENA
CIOCÎRLAN NICOLETA
CIORECAN ELENA-GILDA
CIRCOTA ROXANA
CIREŞ ADRIANA
CIRIMPEI OLIMPIA-DOINA
USCATU MARIA ALEXIA
CIRLIGEANU MARGARETA
CIUNGU ANDREEA-LOREDANA
CLICINSCHI CAMELIA
CLINCIU SIMONA-VIOLETA
AMARFEI NADIA-MARIA
CLOP LIANA – IOANA
COANDĂ NATALIA
COARDA ADELINA
COCA MADALINA
COJOCARU DORINA
COJOCARU ADINA
COJOCARU SORIN
COJOCARU STEFANIA
COMAN ROXANA
COMȘA MARIA-DIANA
CONSTANŢA DRUGĂ
CORBEANU GABRIELA
CORBEANU OVIDIU
CORBU DOMȘA DANIELA
CORCODEL MARIA
CORINA RACZ
COȘERAN DORINA
COSTAN LENUȚA
COSTEA CĂTĂLINA
CRACIUN DORIANA-MIHAELA
CREANGĂ LOREDANA MARIANA
CRISTINA BOTEA
CULETU GEORGIANA
CURCUDEL GINA-MANUELA
CURCULESCU MARIOARA
DAN ADINA LIANA
DAN MITRICOIU

DANA PETRILA
DANCU MARIA ADRIANA
DANIELA VAJDA
DASCALU VASILE
DAȘU NARCISA GABRIELA
DAVID CORNELIA
DEDU ILONA RAMONA
DEHELEAN ANA-MARIA
DEMETER HELEN-LENKE
DEMUȘCA LIVIA
DIANA BERINDEIE
MIRELA TOMOIAGĂ
DIMANCEA FLORENTINA
DINA DANIELA
DIN MARIA-ANDREEA
DINU CRISTINA FABIANA
DINU ELENA CAMELIA
DOBRA DANIELA
DOBRESCU DANIELA
DOBRIN MARIA-MIHALA
DOBROTĂ IONELIA
DOCUTA ADRIANA
DOLAN AURELIANA
DOLAN AURELIANA
DOROȚAN MANUELA
DRAGNEA CONSTANTINA
DRĂGUȘ GEORGETA
DRANCA PĂRĂSCUȚA - MINODORA
DRUGESCU ADRIANA
DULCICA FLOREA
DUMA MIRELA
DUMITRESCU LARISA
DUSA ADRIANA
ELENA MATEI
ANCUȚA-MARIANA ROȘAN
MARIA CARABA
ENE DIANA ALINA
ENE SIMION DUMITRU
EPURAN VALENTINA ANGELA
EUGENIA NEGOITA
FANU SIMONA
FARKAS ANDREEA
FECHET MARIUS
FERRANT DOINA
FÎCEA ELENA CRISTINA
FIROANDA MARIANA-DIANA
FITERA ANA
FLOARI ALEXANDRA
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FLOREA OANA
FLORESCU DANIELA-ELENA
FODOR LUCIA-AURELIA
FORMINTE ROXANA-GENOVEVA
FRANCU MONICA
FRANCU ANA-MARIA
GEGEA MIHAELA
GHECIU RODICA-STELA
TRIFU ADRIANA
GHEORGHE CAP
GHEORGHE CORNELIA
GHEORGHE MADALINA
GHERCA LIDIA
GHERMAN CONSTANTIN
GHICIOI MIRELA
GHINEA ELENA
GILEA IOANA
GIRIGAN DANA
GIURANIUC GABRIELA
GIURGEA DANIELA
GIURGI FELICIA-ALEXANDRA
GIURGIU TEODORA ELENA
GLIGA EUGENIA-MARIANA
GORA NICOLETA LUMINITA
GRABÃ SILVIA BEATRICE
GRĂDINARU CORINA
GRAMADĂ MIHAELA
GRIGORE MĂDĂLINA GABRIELA
GROSU COSMINA
GRUIA IRINA
GURAN LILIAN-GABRIELA
GUSA LILIANA
HAIDUC VARGA CRINA-ELENA
HAMZEA IOANA
HĂPRIAN MIHAELA
HAS TEODORA
HOJDA VASILE
HOREIC ALEXANDRA-IULIA
HORIA-MĂRGĂRINT ARCHIP
HOSU MIHAIELA LIVIA
HRITAC DIANA
HURDEA LILIANA
IACOB DIANA
IGNA ANCA MARIA
IGNA CRINA-CORNELIA
IGNAT DIANA-DAMARIS
ILIE EUGENIA
ILIE IOANA-CRISTINA

ILIE-LÎLĂ ALINA-FLORENTINA
ILIEȘIU ANDREEA COSMINA
ILOȘVAI MELANIA BIANCA
IORDACHE IONELA MARIANA
JITARIU CODRUȚA
KIRLANDI MIOARA
LĂCĂTUȘU ANA-MARIA
LAURA STROESCU
LAZĂR VASILICA
LEUCA-ENACHE ELENA
LINGULEASA CAMELIA
LUMINIȚA ILEANA HUSARI
MACOVEI DANIELA
MAGDA COSMINA
MĂNESCU EUGENIA MIRELA
MANOLACHE ELENA EMANUELA
MANOLACHE ELENA-RADA
MARIEȘ LOREDANA
MARINESCU MARIA
MATEȘ IONELA CRISTINA
MICA-PRUNDEANU ANCA
MIHAI ELENA
MIREA IOANA
MITROI LORENA NUȚI
MITROIU ELENA-LUCIA
MOCAN RAMONA TEODORA
MOCANU IONELA
MORAR CLAUDIA AURORA
MOROZOV TATIANA
MOŢ CORNELIA ALINA
NADIA CARAMALĂU
NEAMȚU COSMINA
ZDUMITRIU MIHAELA - CORINA
NEICU ELENA
NICULINA MIHUTA
OANĂ CRISTINA
PĂDURARIU CARMEN
PANAIT ANAMARIA
PANDREA ILEANA
PETREACA DANIELA
PETRIȘOR MIHAELA
POAMA IONELA
POPA ADELA
POPOVICI HORIA
POPOVICI SPERANTA
PREDIȘOR MĂDĂLINA
PRUNĂ NELIA
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RĂSTOACĂ IULIANA
RODICA ISPAS
RODICA PETRUS
ROMEO RATA
ROȘU NICOLETA DENISA
ROXANA TALPAU
SABĂU SIMONA ZÎNA
SÂRCA MARINELA LENUȚA
SASU CAMELIA
DRAGUNOI CAMELIA
SCAFARIU CORINA
SIGNEA CIPRIAN
SIME GABRIELA-ADRIANA
SIMONA ELENA CAP
SMOCOT MIHAELA
SOARE IONELA
SOCACI MIHAELA
SOLOMON ANGELICA
SPRINCEANA MARIANA
ILIUTA ADRIANA
STANCIU STEFANA
STOEAN MIHAELA
STOICA MIHAELA
TECȘA ANDA
TISESCU IRINA
TOMA OLIVIA
TOTOLICI-RUSU SAFTICA
ŢURCANU-SAMARA CARMEN
UNGUREANU DIANA
VANTU ANA LUMINITA
VASILE MANUELA
VELEA OANA-IULIA
VELICU-ANTONETA
VIORICA MOŞESCU
VLAICU CĂTĂLINA-ELENA
VODĂ ANA - MARIA
VOINEA-IGNAT IULIA VIOLETA
TEODORESCU MARCELA-MIHAELA
TEODOROVICI CRISTINA
ȚILICĂ LILIANA ȘTEFANIA
ŢINTATU-COMĂNESCU ELENACREMONA
TIT EMANUELA
TOADER MONICA DORINA
TOADER RALUCA
TODERICI CRISTINA
TOFAN OLGA SIMONA

TOMA DELIANA-ELENA
TOMA MIRELA
TOMA FLORINA
TOMA VASILICA-RAMONA
TOMESCU ILEANA MARIA
TRǍISTARU ANA CRISTINA
TRAISTARU ELENA-EUGENIA
GICA MIHAELA-RODICA
TRANDAFIR FILOFTEIA
TRESTIANU-VIORICA
TRIF ANCA-LUMINITA
TROFIN DANIELA
TRUTA ADRIANA
TUDORACHE MARIA
TUDORI VASILICA
TUFIȘI ELENA IONELA
ȚURA ADINA
TURDA IOANA-MONICA
UDREA CONSTANTINESCU NARCISAMIHAELA
ULMAN IRINA ELENA
URSACHI VALENTINA
VACEA ROXANA – GEORGIANA
VĂDUVA MIHAELA
VASILE PECINGINĂ
VASILIU FLORENTINA-ELENA
VASILUȚĂ LUCIANA ANCUȚA
VILCEANU DANIELA-CORINA
VIOLETA EMA NANU
VLADUCEANU SILVIA-FLORINA
VLAD VICTORIA-MARIA-ALEXANDRA
VOICAN DACIANA
VOICU ROXANA
VRABIE LUMINIȚA
VUC MIHAI
VULPE TOMA CORINA MIHAELA
ZABAVA IONELA
ZAMFIR GEORGICA
GORINCU RAISA
ZAMFIR MONICA
ZAVRACU VIOLETA
ZOICAN ELENA-SIMONA
ZUBCU ANA
DANIELA ANGHEL
CRISTINA DĂMOC
NICULESCU CORNELIA
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Proiect Educațional Național
„Promovarea imaginii gimnaziului Ciuciuieni”

Buceațchi Maria,
profesor de limba franceză, grad didactic I
Problema calității educației dar și lupta pentru servicii educaționale de calitate,
contingent - cadre didactice dar și copii... de calitate definește 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
imaginea pozitivă a instituției.
În cazul imaginii este vorba de o opinie sau despre o atitudine ale căror rădăcini
sunt pentru majoritatea iraționale. Imagine - din engleză un « portret » comun general
al persoanei sau instituției.
Promovarea imaginii (marketing educațional) conține informații cu privire la
activitățile organizate în scopul formării unei imagini pozitive despre instituție, despre
dezvoltarea unor parteneriate, despre obținerea feedback-ului de la societate.
În rând cu managerul instituției, membrii colectivului profesoral și părinții, putem
promova în mediul inter și extern al unității o imagine pozitivă a acesteia, printr-o
planificare riguroasă, folosind metodele și tehnicile pozitive.
Trăim într-un secol a vitezei nelimitate, al tehnologiei şi al informaţiei excesive,
care ne copleşesc la tot pasul. Tehnologia progresează, meseriile se schimbă, iar elevii
de azi trebuie să fie capabili să facă faţă progresului.
Una din metodele de a promova imaginea instituției este activitatea instructiveducativă, care poate fi apreciată global ca fiind orientată către un învățământ de
calitate performant și un colectiv de cadre didactice fiind preocupat de pregătirea
elevilor, transmiterea de cunoștințe și formarea deprindelor în conformitate cu
competențele specifice fiecărei discipline.
Curriculumul modernizat la limbi străine își propune o integrare armonioasă a
competențelor și subcompetențelor cu mediul stimulant care reflectă necesitățile și
dorința elevului de a învăța.
Desprinsă de modelul tradiţional, la disciplina limba franceză îmi propun deodată
lucruri foarte importante şi deosebite: să-i învăţ pe elevi să recunoască şi să preţuiască
frumosul, să-i învăţ să –şi construiască şi să-şi exprime propriile puncte de vedere, săi învăţ să se descopere pe ei însăşi, să-i învăţ să descopere şi să preţuiască spaţiul
cultural căreia îi aparţin, prin participare activă la diferite concursuri, activităţi, recital
de poezii, festivaluri.
Mă strădui ca la orele de limba franceză să formez și să dezvălui competențe de
comunicare în baza diverselor conținuturi la nivelul fiecărei clase. Dispun de o
varietate de metode, tehnici, strategii de predare-învățare, evaluare pentru a dezvolta la
7
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elevi competențele specificate în curriculum, utilizând atât conținuturile ilustrative, cât
și experiențele de învățare deja construite.
Perioada septembrie-octombrie 2021elevii clasei a VIII-a Scurtu Lidiana, Ivanov
Ion, Andonii Cătălin, Muşet Vladimir şi eleva clasei a VI-a Chiperco Eliza au participat
la I-a ediţie a Concursului Republican, « A Chance, Une Chance, Eine Chance »,
organizat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării al RM în colaborare cu Centrul
Republican pentru Copii şi Tineret ARTICO.Acest concurs a avut drept scop
sensibilizarea tinerii generaţii în vederea promovării toleranţei lingvistice, ca element
esenţial al educaţiei inter-pluriculturale. Echipa a fost clasată pe locul I la etapa
raională. Produsul selectat la secţiunea 2, Film, «Le Carnaval à Ciuciuieni», a fost
expediat pentru evaluare la etapa republicană.
Tot în luna octombrie Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM în parteneriat cu
Asociaţia Profesorilor de Limbă Franceză din RM şi Alianța Franceză a organizat online cea de-a XXII-a ediţie a Festivalului-Concurs Internaţional al cântecului în diferite
limbi ale lumii cu genericul: "Unitate prin diversitate", consacrat Zilei Europene a
limbilor.
Cu PREMIUL SPECIAL a fost nominalizată eleva clasei a VI-a Chiperco Eliza
interpretând cântecul în limba italiană, “Bella ciao”
În luna noiembrie elevele noastre au participat la Festivalul-Concurs Internaţional
al poeziei franceze,”Poésie-perle de la pensée” (Poezia-perla gândirii) ce-a de-a XXIIa ediţie consacrată Zilei Internaţionale a profesorului de l. franceză.
Obiectivele fiind promovarea limbii şi culturii franceze prin învăţare. A pune în
valoare persoane cu talent, creativi. Aprecierea profesorului în formarea tinerilor.Cu
premiul II s-au ales:, Bradu Ariadna eleva cl. A V-a cu poezia, « Pays natal », de Sergiu
Guţu, categoria, Recital, (vârsta 7-13 ani) şi Scurtu Lidiana eleva clasei a VIII-a, cu
poezia, “Les femmes” de Victor Hugo. Categoria, Recital, (vârsta 14-15 ani)
Un pedagog adevărat trebuie să fie obsedat în permanenţă de setea de a se
autodepăşi, fiind model pentru discipolii săi. Un profesor de la suflet la suflet!
Aceasta m-a entuziasmat să particip şi eu la acest concurs categoria, Recital,
(profesori), la care am obținut Premiul I.
În condițiile de pandemie, îvățând online, elevii au dat dovadă de bune
competențe de comunicare, vorbind într-o frumoasă limbă franceză. Participările la
concursuri este încă o treaptă în ascensiunea lor spre culmile cunoștințelor.
Ce bucurie avem noi profesorii de limbi străine, văzând plăcerea elevilor de a
participa fără ezitare la concurs. Iar eforturile lor au fost răsplătite cu diplôme, mențiuni
și satisfacția de a fi cei mai buni!
Mă bucur de aceste minunate succese ale elevilor din gimnaziu Ciuciuieni.
Succesul unui profesor sau a unui manager este reflectat în succesul elevilor dintro școală, care și creează imaginea instituției.

8

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 1, ianuarie, 2022

PROMOVAREA IMAGINII UNITATII DE INVATAMANT

PIP ACHIM IONICA MONICA
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 ORBEASCA/
GPN NR. 2 ORBEASCA DE JOS, TELEORMAN

Grădinița este o instituție de educație care are rolul de a oferi sprijin educativ atât
pentru copii cât și pentru părinți. Misiunea noastră, a educatoarelor 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;
Vizite la diferite instituții din localitate;
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
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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 singular, 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.
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.
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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Activități realizate pentru promovarea Gimnaziului Ciuciuieni

Albu Angela,
directorul Gimnaziului Ciuciuieni,
profesor de geografie, grad didactic superior

Imaginea unei școli este un patrimoniu. Ca obiect de patrimoniu, imaginea se
gestionea-ză și se administrează la fel ca orice alt bun din patrimoniul instituției. O
imagine bună a școlii are o influență covârșitoare asupra succesului ei și asupra
percepției în rândul publicului larg.
Sunt manager școlar și în decursul ultimilor 15 ani mi-am mobilizat permanent
efortul și experiența pentru a promova o imagine pozitivă a școlii pe care o conduc,
imagine care să fie percepută și apreciată atât în mediul intern cât și în mediul extern.
Acest lucru mi-a reușit cu ajutorul unei planificări riguroase și a unor metode și tehnici
selectate reușit.
Ca să fie eficientă, am mers pe idea ca imaginea școlii în care activez să evoce
ceva, să spună ceva, să invite, în esență, la un posibil și permanent dialog cu toți actanții
educaționali. Locul central în actul de construire a imaginii instituției este conferit de
calitatea tuturor proceselor educaționale care au loc în școală, calitate regăsită în
nivelul de satisfacție al beneficiarilor: elevi, părinți, comunitate, față de serviciile
oferite de școală.
Imaginea școlii în care îmi desfășor activitatea, propusă pentru spațiul public și
implicit pentru mass-media cuprinde, în mod obligatoriu, obiectivul fundamental al
școlii moderne -instruirea și educarea copiilor în spiritul înaltelor valori, iar elementul
decisiv în acest proces rămâne a fi, în opinia mea, factorul uman.
În acest context vreau să aduc mulțumiri echipei manageriale și întreg corpului
didactic din instituție, care s-au implicat continuu în promovarea imaginii școlii din
comunitatea Ciuciuieni.
Cele mai relevante activități de promovare a imaginii Gimnaziului Ciuciuieni
care mi-au reușit pe parcursul ultimilor ani sunt:
- Atragerea de fonduri extrabugetare pentru dezvoltarea infrastructurii școlare și
stabilirea parteneriatelor educaționale cu parteneri din Elveția, Germania,
Liechtenștein, Franța, România. Mediatizarea, în presa periodică, a rezultatelor
colaborării cu partenerii internaționali;
- Implementarea mai multor proiecte naționale și internaționale, inclusiv
deschiderea, în cadrul instituției a Centrului de zi ”Bunvolenția” pentru 25 de
copii defavorizați și în situații de risc, care a activat în perioada 2015-2021;
11
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- Promovarea imaginii instituției prin mediatizarea unor activități educaționale la
posturile naționale de televiziune ”Publica” și ”Jurnal TV”, așa cum a fost
Concursul ”ECO-Moda din deșeuri reciclabile”;
- Construcția unei Săli de clasă în aer liber și mediatizarea acestui eveniment la
posturile naționale TV;
- Organizarea webinarului internațional ”Climatul și cultura organizațională a
instituției școlare”, cu participarea managerilor școlari din Republica Moldova,
România și Ucraina;
- Publicarea unor articole cu valoare științifică și didactică în revistele de
specialitate ”Învățătorul Modern”, ”Univers pedagogic”, ”Repere geografice”
(Iași, România);
- Sunt autor al Imnului Gimnaziului Ciuciuieni, component esențială a culturii
organizaționale a instituției;
- Am propus și am contribuit la achiziționarea uniformei pentru cadrele didactice
din instituție;
- Am susținut participarea colegilor din instituție la diferite concursuri naționale
și internaționale;
- Am definitivat permanent rețelele și canalele de promovare online prin care am
mediatizat succesele elevilor și ale cadrelor didactice obținute în cadrul diferitor
concursuri naționale și internaționale;
- Am susținut permanent dezvoltarea carierei didactice/manageriale prin intermediul
proceselor evolutive de: formare continuă / perfecţionare / dezvoltare profesională;
- Am reușit să menţin imaginii gimnaziului având în vedere dinamica resurselor
umane, în special a cadrelor didactice, a contextelor demografice și problemelor
economice;
Promovarea imaginii Gimnaziului Ciuciuieni este rodul activităților derulate în
parteneriat, ceea ce conferă avantaje evidente, deoarece se creează relații de colaborare,
se aprofundează diverse probleme educative și nu în ultimul rând, au loc schimbul inter
și intra disciplinare.
Prin acest cadru inedit li se insuflă elevilor dorința de implicare în comunitate,
experiențele de învățare se multiplică și se diversifică, iar personalitatea acestora
devine efervescentă și acentuat creatoare.
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IMPORTANŢA PARTENERIATULUI EDUCAŢIONAL
DINTRE GRĂDINIŢĂ ŞI FAMILIE

PROF. INV. PREȘC., ALDEA NICOLETA
GRADINITA NR. 2 GAGESTI, VRANCEA

Părinţii, familia sunt primii oameni chemaţi să pună bazele educaţiei unui copil
deoarece pregătirea pentru viaţă a omului de mâine începe din primele luni de existenţă.
Faptele de astăzi ale copiilor reprezintă o prefigurare certă a celor de mâine.
Deprinderile şi convingerile conturate acum formesză baza modului de acţiune din
viitor. Atitudinile şi comportamentele părinţilor vor fi primele modele copiate cu
fidelitate de copii.
Preşcolarul ar trebui să aibă toate condiţiile unui cadru optim în care să se
dezvolte şi această răspundere revine în mare măsură familiei care poate îndeplini
această sarcină doar printr-o colaborare eficientă cu grădiniţa.
Familia oferă copilului un mediu afectiv, social şi cultural. Mediul familial, sub
aspect afectiv, este o şcoală a sentimentelor deoarece copilul trăieşte în familia sa o
gamă variată de relaţii interindividuale, copiindu-le prin joc în propria conduită. Cu
triplă funcţie, reglatoare, socializatoare şi individualizatoare, familia contribuie în mare
măsură la definirea personalităţii şi conturarea individualităţii fiecărui copil.
Grădiniţa este prima unitate de învăţământ cu care copilul dar şi familia intră în
contact. Ea poate oferi părinţilor o imagine obiectivă a copilului, poate sprijini şi
orienta familia în educarea copiilor. Educatoarele trebuie să lucreze cu familiile în
scopul organizării activităţilor zilnice, asigurării educaţiei şi întâmpinării nevoilor sale.
În acelaşi timp, educatoarea nu trebuie să uite că familiile învaţă împreună cu copiii.
Copilul este un membru nou şi unic al familiei care trebuie să înveţe să-l cunoască cu
tot ce ţine de personalitatea, temperamentul şi stilul său.
Educatoarele trebuie să asigure părinţilor numeroase ocazii de a se implica în
programul grădiniţei, comunicând în fiecare zi, povestindu-le despre cum şi-a petrecut
copilul lor timpul, ce activităţi de învăţare a desfăşurat, ce progres sau regres a realizat
copilul sau anunţându-i ce activităţi sau întâlniri au planificat. Ele trebuie să ajungă să
cunoască bine familiile şi copiii de aceea vor folosă toate ocaziile pentru a comunica
cu părinţii şi a schimba informaţii. Unele familii vor dori să se implice mai mult, altele
mai puţin. Frecvenţa şi conţinutul discuţiilor cu părinţii vor depinde şi de dorinţa
acestora de a comunica sau de nevoile şi preferinţele lor.
Există numeroase căi de implicare a familiilor în programul de educaţie al
copiilor. Unele familii pot veni la întâlniri, altele pot trimite materiale confecţionate
acasă, altele ar putea participa la activităţile din grădiniţă, iar altele să facă parte din
comitetul de părinţi.
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În cadrul întâlnirilor individuale periodice educatoarea va analiza evoluţia
dezvoltării copilului, va identifica care sunt domeniile de dezvoltare care necesită o
diversificare a activităţilor, care sunt activităţile care sunt realizate cu uşurinţă acasă,
modul în care copilul reacţionează la diverse activităţi propuse. Părintele se simte
implicat în viaţa copilului său şi vede continuitatea relaţiei dintre „acasă" şi „la
grădiniţă". În acest fel, începe să îşi verbalizeze temerile sau să se simtă valorizat în
rolul său, se poate centra pe observaţiile asupra copilului său. Educatoarea poate evalua
dacă abilităţile parentale au nevoie de suport şi îi poate oferi diverse materiale pentru
aşi îmbogăţi cunoştinţele şi dezvolta capacităţile parentale. De aceea aceste întâlniri au
un profund caracter de confidenţialitate.
O modalitate modernă de implicare o reprezintă familiile în sala de grupă.
Uneori familiile se simt intimidate o dată intrate în sala de grupă, considerând că
aceasta este „aria" de influenţă aparţinând exclusiv educatoarelor. Acesteia îi revine
răspunderea de a încuraja familiile să vină în sala de clasă oricând doresc. Atenţia
personală arătată îi va ajuta pe părinţi să renunţe la orice stânjeneală.
Părinţii pot asista la activităţile desfăşurate de educatoare cu copiii, pot învăţa
modalităţi de comunicare eficienţă cu aceştia şi modalităţi de soluţionare a situaţiilor
de criză. Pe măsură ce părinţii se obişnuiesc să participe la activităţi ei vor ajunge să
cunoască şi să respecte munca educatoarelor, vor vorbi mai liber despre progresele
făcute de copiii sau despre problemele pe care le au, se vor împrieteni cu ceilalţi părinţi,
vor învăţa mai multe şi vor înţelege mai bine modul de dezvoltare al unui copil, vor
învăţa să desfăşoare activităţi similare acasă sau să continuie acasă activitatea
educatoarei cu activităţi în completarea acesteia, vor găsi răspunsuri la întrebările care
îi frămîntă, îşi vor observa copilul la joacă şi vor învăţa să-şi conceapă copilul în relaţie
cu ceilalţi. Participarea părinţilor la activităţile copilului are un dublu câştig: pe de o
parte, copilul se va simţi securizat de prezenţa părinţilor, astfel încât va fi mai deschis
spre explorare; pe de altă parte, se va face un transfer de abilităţi practice şi cunoştinţe
de la educator spre părinte, prin exersarea amenajării spaţiilor, a comunicării cu copilul,
prin observarea atentă a acestuia într-un alt context decât cel de acasă.
Acolo unde spaţiul o permite se poate amenaja o cameră rezervetă familiei sau
măcar un colţ în care se pot afişa lucrările copiilor sau poze ale acestora din timpul
activităţilor precum şi informaţii utile pentru educarea copiilor acasă, pliante despre
cursuri şi concursuri pentru copii. Aici ei se pot întâlni cu alţi părinţi, analiza şi aprecia
munca copiilor, pot citi informaţiile expuse la avizier. De obicei acest spaţiiu se poate
amenaja pe holul grădiniţei. Acest spaţiu poate conţine şi cărţi de specialitate despre
dezvoltarea copiilor şi despre educaţia parentală pe care părinţii să aibă posibilitatea să
le împrumute.
Întrunirile şi întrevederile familiale sunt o componentă importantă a
parteneriatului grădiniţă-familie. Există câteva tipuri de întâlniri familiale: întâlniri
planificate de consultanţă, cele ale grupurilor de opinie şi dialog, întâlniri informale şi
cele organizate cu ocazia unui eveniment special.
Educatoarele au responsabilitatea de a programa întâlnirile de consiliere cu
părinţii săptămânal pentru a discuta despre proiectele tematice desfăşurate şi despre
alte probleme care preocupă ambele părţi. Pentru că aceste întruniri sunt destinate
părinţilor subiectele alese trebuie să fie de interes pentru aceştia. Întrunirile vor f i
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benefice numai dacă se axează pe problemele care îi preocupă pe părinţi care nu vor
participa dacă nu le vor găsi interesante şi utile. De aceea este necesar ca educatoarea
împreună cu familiile să descopere care aspecte îi interesează şi vor stabili data
întâlnirii. Educatoarea află care sunt interesele familiei prin întâlnirile informale sau
prin intermediul chestionarelor referitoare la interesele familiei. Anumite subiecte pot
f i prezentate de o manieră mai formală, aşteptându-se şi o replică din partea părinţilor.
Alte aspecte cer un mai mare grad de participare, familiile putând în acest caz să-şi
practice abilităţile şi experienţa. Educatoarea va concepe o planificare a activităţilor de
consiliere şi sprijin pentru părinţi incluzând teme generale dar şi particulare la sugestia
părinţilor.
Oricărei persoane îi place să fie apreciată, recunoscută şi să sărbătorească
succesele. Reuşitele copiilor trebuie sărbătorite de aceea cu diferite ocazii educatoarele
organizează serbări care costituie un prilej de cunoaştere reciprocă şi de satisfacţie
reciprocă pentru realizările copiilor. Părinţii se pot implica în desfăşurarea repetiţiilor,
în confecţionarea costumelor sau a decorului, în organizarea unor mini petreceri pentru
copii la sfârşitul acestori serbări.
Meseria de părinte se învaţă în timp şi cu sprijinul educatoarei în perioada
preşcolarităţii, iar de buna colaborare a familiei cu grădiniţa depinde dezvoltarea
armonioasă şi unitară a copilului.

Biliografie:
Dumitrana, Magdalena, 2000 „Copilul, familia şi grădiniţă", Editura Compania,
Bucureşti Voiculescu, Elisabeta, 2001 „Pedagogie preşcolară", Editura Aramis,
Bucureşti Popescu, Eugenia (coord.), 1995 „Pedagogie preşcolară. Didactica"
E.D.P., Bucureşti
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII

Prof. înv. primar VIRGINIA MARIN
Prof. înv. primar ALINA NICOLETA PANAIT
Școala Gimn. "Geo Bogza", sector 1, București

Promovarea imaginii școlii, în zilele noastre, este din ce în ce mai accentuată,
iar unitățiile de învățământ fiind pregătite să facă față unor cerinte tot mai complexe
din partea societății contemporane. Cerințele beneficiarilor fac din unitatea de
învătământ 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.
În prezent școlile intră în competiție între ele, pe baza identificării imaginii lor
publice de către utilizatorii serviciilor lor.
Promovarea imaginii școlii este un complex constituit din calitatea tuturor
proceselor instructiv-educative, a rezultatelor școlare și a pregătirii cadrelor didactice.
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
atât direcți, cât și indirecți, 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 de educație.
Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se
realizează, în primul rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții
fiind interesați în primul rând 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 particularitățile elevului,
folorirea mijloacelor tehnologice în strategii de predare atractive, vor îmbunătății
crearea unei imagini pozitive 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. De asemenea integrarea tuturor elevilor în școală prin
promovarea interculturalitații, susţinerea elevilor cu dezavantaj social şi condiții de
16
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risc, dar și susţinerea elevilor în abilităţile pe care le au.
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 instituțional.
Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare.
Activitățile de acest gen, cu o deosebită influentă formativă, au la bază acțiuni turistice,
ateliere de creatie, concursuri și parteneriate cu alte instituții.
Activitățile extracurriculare dau o alternativă sănătoasă, practică și creativă de a
ocupa timpul liber al elevilor, instituția de învătământ ce promovează astfel de activități
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau
național.
Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă
căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o
atitudine creatoare, atât în modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii,
asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a acestora.
Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea
tuturor reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face școala accesibilă.
Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent
părinții cu tot ce se întâmplă în școala, dar putem promova activităție și implicit școala
în cadrul căreia acestea se desfășoară.
În concluzie, imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce
au aceștia nevoie și anume, educație de calitate, accesul la ofertele educaționale,
individualizarea învățării, combaterea discriminarii, reducerea violentei, promovarea
unui comportament moral pozitiv, și participarea la activitați extrașcolare. Școala, în
ochii comunității, este rezultatul unei munci constante.
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII /GRĂDINIȚEI

Prof. înv. șc. și preșc. Buriceanu Alina Mirela
G. P. P. 14 MAI-Satu Mare

Grădinița din zilele noastre este pregatită să facă față unor cerințe tot mai
complexe din partea societății contemporane și își revendică locul său în viața
preșcolarilor pe care îi educă, dar și în centrul comunității pe care o influențează
constant. Este un mediu în continuă schimbare făcând din unitatea de învățămant un
cadru viu.
Toate cadrele didactice, respectiv educatoare sunt deschise spre nou în
dezvoltarea continuă a școlii/grădiniței. Elevii, părinții sunt beneficiarii direcți și
indirecți intrând în contact cu mediul școlar, comunitatea fiind influențată de școală.
Promovarea imaginii instituției și factorilor ce își asumă responsabilitatile în
procesele de descentralizare și asigurare a calității.
Crearea imaginii se realizează prin fiecare cadru didactic din instituție /gradiniță,
respectiv, schimbarea venind din fiecare dintre noi.
Motivând preșcolarii printr-o educație individualizată, adaptată la
particularitațiile de vârstș a preșcolarului. Folosid mijloacele tehnologice în strategii
de predare atractive înbunătățiind imaginea instituției / grădiniței.
Activitățiile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare.
Activitățile de acest gen au o influență formativ deosebită, având la baza formele de
acțiune turistice, ateliere de lucru /creație, concursuri, parteneriate cu alte instituții.
Activitatea extracurriculară e o competență educational valoroasă si eficientă
careia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenție, asigurând o atmosferă relaxantă
care să permită stimularea creativă a elevilor/ preșcolarilor. Promovarea imaginii
positive, școlare se realizează prin publicarea reușitelor, internetul devenind cel mai
uzual mod de a face accesibile rezultatele activitățiilor. Cu ajutorul acestor site-uri, a
unei platform, unui e-mail putem ține părinții la current cu tot ce se întamplă în sala
de grupă, respectiv gradiniță, dar și putem promova activitățiile implicit școala
/grădinița în cadrul căreia acestea se desfasoară.
În concluzie, imaginea școlii /grădiniței poate fi promovată oferind beneficiarilor
ceea ce asteaptă și au nevoie ;educație de calitate, accesul la ofertele educaționale,
individualizarea învățării, combaterea discriminării, promovarea unui comportament
moral pozitiv , participarea la activități extrașcolare.
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Prin educație de calitate se vede rezultatul unui colectiv din unitate , fiecare
contribuie individual asupra imaginii de ansamblu.
Imaginea pozitivă a unei instituții se crează greu ,dar se poate pierde foarte ușor
atunci când nu este ținută cu responsabilitate în mâinile noastre.
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII
Școala online. Educația altfel

Profesor LPS-ist, Alina-Florentina Filip
Liceul cu Pprogram Sportiv Vaslui

Motto: Mens sana in corpore sano
Minte sănătoasă într-un corp sănătos, o doctrină a LPS-iștilor înca din 1993 de
când ne-am înființat. Liceul cu Program Sportiv Vaslui este o școală cu deschidere spre
nou, iar acest lucru este realizat, în primul rând, datorită nouă, a cadrelor didactice
pregătite să facă față oricăror provocări și care intervin în favoarea unei dezvoltări
continue a școlii. În funcție de ceea ce se cere stabilim modul în care ne promovăm
școala întrucât prin noi este reprezentată și comunitatea din care facem parte,
comunitate reprezentată atât de beneficiarii direcți, cât și de cei indirecți, respectiv elevi
și părinți.
De-a lungul timpului liceul nostru și-a personalizat oferta educațională prin
diversificarea și flexibilizarea acesteia în funcție de nevoile și interesele partenerilor și
beneficiarilor procesului educational. Ne-am creat și promovat o imagine pozitivă în
comunitatea din care facem parte, imagine realizată prin rezultatele deosebite pe linie
sportivă, la nivel național și international, oferind nume mari sportului românesc, atât
elevii cât și părinții fiind interesați de acest aspect. De asemenea, și rezultatele obținute
de elevii noștri la cultură generală sunt remarcabile, fiecare cadru didactic contribuind
la crearea imaginii liceului pentru că suntem ghidați de ideea că schimbarea vine prin
ceea ce face fiecare dintre noi. În ceea ce ma privește pot spune că în cei 20 de ani de
activitate în cadrul școlii mele am întreprins numeroase parteneriate cu Biblioteca
Județeană Nicolae Milescu Spătarul, organizând, desfășurând și pregătind an de an
elevii în numeroase manifestări, iar colaborarea cu Centrul Județean pentru
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale a devenit deja tradiție prin
organizarea anuală a evenimentelor dedicate poetului nepereche Mihai Eminescu,
prilej cu care elevii liceului nostru sunt premiați la concursurile de eseuri și interpretare
eminesciană. Așadar, elevii LPS-ului sunt motivați prinr-o educație individualizată, iar
profesorii folosesc strategii de predare atractive îmbunătățind, astfel, imaginea școlii.
Există o colaborare eficientă cu reprezentanții tuturor instituțiilor din comunitate
reușind, astfel, să reducem abandonul școlar, îi susținem pe elevii cu dezavantaj social
și, mai ales, îi susținem pe aceia cu abilități deosebite. Avem elaborate proiecte la nivel
local, iar numeroasele activități extrașcolare aduc un plus de imagine școlii prin
influența formativă ce o au asupra elevilor. În permanență încercăm să oferim o
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alternativă sănătoasă, practică și creativă elevilor încercând să le ocupăm timpul liber
într-un mod cât mai plăcut cu putință. Atitudinea creatoare pornește, în primul rând, de
la dascălii lps-iști care prin felul în care își realizează activitățile sau cel cu care își
stabilește relațiile cu elevii asigură o atmosferă relaxantă pentru aceștia.
Suntem în permanență preocupați să ne promovăm imaginea prin mediatizarea
reușitelor noastre cu ajutorul siteului nostru, al fecebookului sau al mijloacelor media,
prin intermediul cărora demonstrăm că noi oferim educație de calitate, că pledăm
pentru un comportament moral pozitiv, că rezultatul muncii noastre are la bază un efort
colectiv, fiecare dintre noi având o mare responsabilitate deoarece o imagine pozitivă
se creează greu și se pierde ușor.
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PROMOVAREA IMAGINII GRĂDINIȚEI

Prof. înv. preșcolar Almăjan Lavinia Gabriela
Grădinița cu Program Prelungit ”Sf. Stelian” Moldova Nouă

La nivelul fiecărei unități de învățământ se elaborează un plan instituțional de
promovare a imaginii acesteia, prin care se urmărește îndeplinirea unor obiective:
 Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale positive în comunitate;
 Elaborarea unor proiecte la nivel local, județean, interjudețean etc. care să vizeze
multiplicarea experienţelor positive şi a exemplelor de bună practică în
managementul instituţional;
 Personalizarea ofertei educaţionale la nivel instituţional prin inovare,
diversificare şi flexibilizare a acesteia înfuncţie de nevoile şi interesele
partenerilor şi beneficiarilor demersului educaţional;
 Colaborarea eficientă cu toți reprezentanții părinților și ai partenerilor locali,
monitorizarea ofertei de servicii educaţionale şi formare permanentă;
 Promovarea imaginii instituţiei şi a factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în
procesele de descentralizare şi asigurare a calităţii educaţiei.
Promovarea imaginii grădiniței se poate realiza prin derularea unor parteneriate în
cadrul comunității 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.
TIPURI DE PARTENERIATE- după nevoile şi scopul urmărit:
▪ parteneriate care au ca scop modernizarea bazei materiale şi a spaţiilor de învăţământ;
diversificarea, înnoirea materialului didactic aferent procesului de învăţământ;
▪ parteneriate ce vizează atenuarea problemelor copiilor cu nevoi speciale;
▪ parteneriate pentru cunoaşterea reciprocă şi buna relaţionare;
▪ parteneriate ce vizeză o cât mai bună integrare a copiilor în societate;
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▪ parteneriate profesionale, ce vizează formarea continuă a cadrelor didactice;
▪ parteneriate de imagine, în scopul popularizării experienţelor pozitive.
EXEMPLE DE PARTENERIATE DERULATE:
 ,,Împreună pentru copiii noştri”-parteneriat educaţional cu familia
Obiectivele parteneriatului:
 Iniţierea părinţilor în problemele specifice educaţiei din grădiniţă privită ca un
,,microgrup” din care copilul face parte;
 Dobândirea de către părinţi a unor abilităţi de relaţionare cu copii.
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.
 ,,Primii paşi spre şcoală”-parteneriat cu școala
Obiectivele parteneriatului:
▪ Realizarea unui schimb de opinii în ceea ce priveşte necesitatea unui mediu
educaţional stimulativ.
▪ Familiarizarea preşcolarilor cu mediul educaţional în care vor păşi în curând.
 ,,Cartea-prietena mea!”-parteneriat cu Biblioteca
Obiectivele parteneriatului:
▪ Trezirea interesului şi a curiozităţii copiilor pentru literatură.
▪ Conştientizarea părinţilor şi a altor factori educaţionali din cadrul comunităţii cu
privire la rolul pe care îl au cărţile în formarea şi dezvoltarea copiilor.
▪ Stimularea preşcolarilor de a desfăşura activităţi care să contribuie la propria formare.
Proiectul vizează formarea unei atitudini pozitive a preşcolarilor faţă de cărţile pentru
copii, orientarea acestora spre literatură, precum şi realizarea unor noi forme de
colaborare între educatoare, reprezentanţi ai bibliotecii şi părinţi.
4. Recuperarea copiilor cu tulburări asociate printr-un program de parteneriat între
educatoare-logooped-psiholog.
CONCLUZII: Iniţierea şi derularea de activităţi în parteneriat reprezintă o provocare
pentru educatorul de azi, necesitând multă creativitate în concepere, dinamism în
derulare, responsabilitate în monitorizare, flexibilitate în luarea deciziilor.
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Activitățile noastre, oglinda noastră

Profesor Amorăriți Elena
Centrul Școlar de Educație Incluzivă Suceava

Motto:” Școala să nu fie nimic altceva, decât ateliere pline de activitate. Numai
astfel vor putea să probeze toți, în propria lor practică, adevărul că: învățând pe alții
ne învățăm pe noi înșine” (John Amos Comenius)
Școala joacă unul dintre cele mai importante roluri în viața noastră. Este locul
unde se pun bazele cunoașterii de sine, locul unde ne formăm ca oameni dar și locul
care ne oferă amintiri de neuitat, locul în care ne facem primii prieteni, pe care îi
putem păstra peste ani, locul care ne oferă interacțiune, joc-prin care învățăm să
relaționăm cu ceilalți, să negociem, să ne argumentăm punctul de vedere, locul care
ne oferă noi perspective etc.
Pe lângă rolul formativ de netăgăduit, școala este ca o ferestră spre noi înșine,
spre lume, spre viitor... Este locul unde copilul își dezvoltă personalitatea. În același
timp însă școala este și instituția care organizează activități de învățare. Ea urmărește
atingerea unor obiective, cu ajutorul unor mijloace și a unor metode științifice.
Informează și formează elevii, ținând cont de anumite principii, având grijă în același
timp să evalueze modul în care obiectivele au fost atinse.
Este foarte important și necesar ca școala să aibă oferte educaționale diverse,
pentru a desfășura activități de învățare și educare care să corespundă atât cu
trăsăturile de personalitate ale elevilor cât și cu idealurile educaționale ale părinților.
De aceea, pentru ca elevul să se simtă încurajat, ocrotit, valorizat, școala trebuie
să ofere activități de învățare care să îmbrace modalități diverse de desfășurare.
Scopul educației speciale oferite de C.S.E.I. Suceava este instruirea și educarea,
profesionalizarea, recuperarea și integrarea socio-profesională a copiilor cu dizabilități
și /sau tulburări sau dificultăți de învățare astfel încât să-i ajute să atingă nivelul optim
posibil de dezvoltare personală.
Menirea noastră, a dascălilor, este de a face din mediul școlar un mediu cald,
prietenos, în care copilul cu C.E.S. să-și diferențieze trăirile și să se structureze ca
personalitate. În lucrul cu elevul cu cerințe speciale se insistă pregnant pe adaptare,
socializare, integrare școlară, profesională, socială. Integrarea lor este privită ca un act
responsabil, asumat de personalul școlii, ca proces de normalizare a vieții lor de zi cu
zi.
Luând în considerare aceste aspecte, m-am străduit să implic, de la începutul
anului școlar, elevii clasei a V-a B, unde sunt diriginte, în activitățile Proiectelor
educaționale, Parteneriatelor școlare, Concursuri școlare încheiate cu unități școlare din
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județul nostru și din alte județe dar și cu alți Parteneri educaționaliBiserică/Comunitate, I.P.J, I.J.J etc.:
1. Proiect educațional: „Împreună în și prin Biserică”. Domeniul: Relații cu
comunitatea-Activități extracurriculare(Alte domenii implicate: Om și societate,
Cultural-artistic, Sportiv-turistic). Scopul principal al proiectului a vizat sporirea
capacității de implicare a părinților și a Bisericii(Biserica Schimbarea la Față) într-un
demers formativ-educativ coerent care să sprijine dezvoltarea deplină, armonioasă a
copilului cu C.E.S., punându-se accent pe nevoile materiale dar și spirituale ale
acestuia. Astfel, Familia, Școala, Biserica, vor reuși, împreună, să-și aducă contribuția
la educarea copilului în spirit autentic creștin.
2. Proiect educațional: „Curățenie în școală, într-o singură zi”, domeniul educație
ecologică și protecția mediului; proiect educațional de conștientizare și de
responsabilizare socială privind educația ecologică și protecția mediului. Scopul
proiectului: formarea unui comportament ecologist permanent, responsabilizarea pe
termen lung față de valoarea mediului înconjurător și față de urmările negative ale
acțiunilor omului asupra acestuia.
3. Proiect educațional: ”Toamnă, mândră toamnă”, care are ca scop cunoașterea
frumuseților naturii, mediului înconjurător, educarea capacității de a proteja și respecta
natura; implicarea părinților în activități educative.
4. Proiect educațional interdisciplinar: „1 Decembrie – Ziua Națională a României”.
Scopul: cunoașterea semnificației zilei de 1 Decembrie, importanța evenimentului.
5. Proiect educațional: „Ajutoarele lui Moș Crăciun”, care a avut ca scop cunoașterea
obiceiurilor și tradițiilor specifice poporului român legate de venirea lui Moș Crăciun;
formarea virtuților creștine și cultivarea unui comportament bazat pe generozitate și
dragoste față de semeni; stimularea creativității, a lucrului în echipă, a cooperării și
toleranței.
6. Proiect educațional interdisciplinar: „Omagiu poetului Mihai Eminescu”. Proiectul
a avut ca scop promovarea egalității șanselor elevilor cu C.E.S. la valorile culturale,
naționale, spirituale românești. De asemenea a urmărit stimularea, afirmarea
potențialului literar, artistic, creativ al elevilor noștri.
Dintre Parteneriatele interșcolare amintesc: „Nevoia de celălalt”, Parteneriat cu
Școala Gimnazială „Academician Alexandru Zub”, Vârfu Câmpului, județul Botoșani,
cu care colaborăm din anul 2013. Din cauza faptului că la elevii cu deficiențe persistă
frica de a nu fi acceptați, de a nu putea fi sau face ca ceilalți, prin intermediul acestui
parteneriat am dorit să ies în întâmpinarea depășirii acestui obstacol al lor, acordândule șansa, prin colaborare cu elevi din școli generale, de a se simți normali, la fel ca
ceilalți, demonstrând că sunt capabili de aceleași trăiri, emoții, aptitudini, aspirații,
animații, dorințe ca orice copil. Astfel, pe parcursul derulării activităților propuse, cele
două categorii de elevi să simtă și să recunoască: Am nevoie de tine!
Proiect de parteneriat educațional: “Sănătoși și voioși”, educație pentru sănătate.
Părțile implicate în parteneriat au convenit să colaboreze în vederea informării elevilor
și părinților acestora în scopul cunoașterii și respectării regulilor de igienă individuală
și colectivă precum și în prevenirea îmbolnăvirilor și menținerea sănătății.
Și în cadrul Concursurilor școlare/interșcolare/Simpozioane, încurajez elevii să
participe deoarece acestea le pot confirma potențialul artistic, creativ, le acordă
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posibilitatea de a se afirma, de a-și consolida încrederea în sine, de a-și dezvolta spiritul
practic, competitiv. De asemenea, un rol important în socializarea, integrarea copiilor
cu C.E.S. le au activitățile din cadrul S.N.A.C.-ului, în care sunt implicate mai multe
licee/școli de masă din Suceava, la care elevii noștri participă cu plăcere, cu entuziasm,
alături de elevi de gimnaziu sau liceeni.
În concluzie, și școala noastră, ca și alte școli, informează și formează: formează
elevii sub aspect psihointelectual(potrivit capacității lor de înțelegere, de percepție),
fizic și socio-afectiv, pentru o cât mai ușoară integrare socială. Diversitatea activităților
extracurriculare oferite de școală va crește și interesul elevilor pentru școală și oferta
educațională.
Activitățile extracurriculare devin o modalitate de a înscrie școala în viața
comunității, de a lărgi orizontul de cunoaștere a elevilor, de a stimula curiozitatea și
sentimentul de apartenență la C.S.E.I. Suceava.
Dascălii, prin aceste activități, au posibilitatea să-și cunoască elevii mai bine, săi dirijeze, să le influențeze dezvoltarea, să realizeze mai ușor, mai frumos, obiectivul
principal: pregătirea elevilor cu C.E.S. pentru viață.
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Împreună ne formăm pentru viitor

Prof. Anamaria Bud
Colegiul Tehnic „C. D. Nenițescu” Baia Mare

Am plecat de la premisa că activitățile extrașcolare îmbinate cu rezultatele la
examene și olimpiade școlare, sunt esențiale în opțiunea elevilor de gimnaziu pentru
continuarea studiilor, motiv pentru care ne-am axat pe multe parteneriate cu unitățile
de învățămănt, în cadrul cărora am desfășurat activități pe diverse teme, de la
concursuri, la activități de voluntariat și de divertisment, bazăndu-ne și pe promovarea
tradițiilor și obiceiurilor locale. Toate acestea ne-au adus elevi reușind să ne facem
cunoscuți nu doar la nivelul județului ci și peste hotare.
Partenerii acestor activități au fost unitățile școlare din județ, în principiu ne-am
dorit parteneriate cu căt mai multe școli gimnaziale, precum și unele instituții cum ar
fi: Inspectoratul Școlar Județean Maramureș, Asociația Uniunea Românilor din
Transcarpatia ”Dacia” Ucraina, Agentia pentru Protecția Mediului Maramureș, WWFRomania- filiala Baia Mare, Asociația Heidenroslein, Garda Ecologică a Primăriei Baia
Mare; S.C. VITAL S.A.
Au răspuns pozitiv invitației unități școlare din județul nostru, dar și din alte
județe. Nu au lipsit nici participanți de peste hotare, mai exact din Ucraina și Ungaria.
O prioritate a învăţământului românesc ar trebui să fie deopotrivă încurajarea
tinerilor în direcţia protejării mediului, precum şi dezvoltarea respectului pentru cultura
şi tradiţiile locale. În aceasta privinţă am conceput activităţi tradiţionale, integrănd
elevii în viaţa socială, unde au jucat şi s-au îmbrăcat în portul popular tradiţional.
Am învăţat elevii să confecţioneze zgărdane şi să picteze pe sticlă. Am căștigat
medalia de aur la concursul „Idei de afacei verzi”.
În cadrul uneia dintre activități an cuprins două secțiuni.
Prima secțiune s-a adresat profesorilor și s-a desfășurat sub sloganul: Protejând
natura, protejăm viitorul nostru!.
A doua secțiune intitulată ”Natura în cuvânt și culoare!” s-a adresat elevilor.
Această secțiune a avut trei subsecțiuni, fiecare antrenând creativitatea și imaginația
elevilor. Astfel ei au creat poezii și afișe pe tema naturii. De asemenea au confecționat
obiecte vestimentare din materiale reciclabile, care au fost prezentate într-o paradă a
modei. Acest moment s-a bucurat din plin de aplauzele publicului. Până ce juriul a
deliberat, toți cei prezenți au fost invitați să vizioneze o șezătoare. Ne-au încântat apoi
cu dansuri specifice zonei Codrului oaspeții de la Școala din Asuaju de Sus.
Demonstrațiile de carting din curtea liceului au ridicat nivelul de adrenalină al
celor prezenți. Acest moment a fost urmat de mult așteptata festivitate de înmânare a
premiilor. Premierea s-a făcut separat pentru elevii de liceu și separat pentru cei de
gimnaziu.
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Canalelor de promovare folosite de liceu sunt: Online; Fizic (evenimente, ședințe
cu părinții); Media (ziare locale, televiziuni locale etc), pagina școlii.
De Ziua Porților Deschise, am primit în vizită elevii de clasa a VIII-a, realizănd
în fața acestora experimente de laborator care au fost urmărite cu interes.
Am implicat elevii în activități de ecologizare a: claselor, şcolii, spaţiilor școlare
şi extraşcolare. S-au realizat activități de instruire ecologică şi desfăşurare de activităţi
în acest sens împreună cu.comunitatea.locală. Revitalizarea vieţii şcolare.
S-a încercat prin acţiunile derulate în cadrul şcolii cât şi în comunitatea locală sa
formăm deprinderi, atitudini, constiinţă ecologică precum şi transformarea actualilor
elevi în viitori eco-cetăţeni ce vor respecta şi vor participa la însănătoşirea mediului
înconjurător. În mare masură am şi reuşit, însă dorim sa continuăm aceste obiective
pentru a inţelege mai bine că nimic nu capătă sens şi valoare dacă tot ceea ce primim
prin educaţie nu este folosit în practică, încă de la cele mai mici vârste.
Am reușit să îmbinăm utilul cu plăcutul pentru a trezi interesul și dorința pentru
acest liceu.
În continuare atașez câteva poze cu activități desfășurate în procesul de
promovare a școlii.
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ÎMPREUNĂ PENTRU O EDUCAȚIE DE CALITATE –
DEVIZA LICEULUI TEHNOLOGIC SPECIAL
PENTRU COPII CU DEFICIENŢE AUDITIVE BUZĂU

Prof. Andrei Doina
Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive Buzău

Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive Buzău, liceu cu
tradiţie la nivel naţional şi în regiunea Muntenia, are ca scop primordial dezvoltarea,
promovarea şi menţinerea unui nivel ridicat, de calitate a serviciilor educaţionale şi de
abilitare/reabilitare, adaptate tuturor nevoilor şi cerinţelor elevilor cu deficienţe
auditive şi asociate, prin intermediul cărora la vârsta adultă aceştia să folosească la
maxim potenţialul de care dispun, să fie independenţi, să se bucure de viaţa familială,
socială şi profesională.
Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive are misiunea de
onoare să formeze copilul şi adolescentul cu deficienţe auditive şi asociate. Instituţia
noastră este locul unde fiecare elev cu deficienţe auditive şi asociate are şansa să îşi
dezvolte potenţialul real, personalitatea, în funcţie de nivelul de dezvoltare, de nevoi şi
cerinţe.
Pe baza cunoştinţelor, competenţelor, abilităţilor, deprinderilor formate /
dezvoltate în cadrul instituţiei, elevul va avea şansa să participe la viaţa socială şi
profesională.
În cadrul Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive
Buzău elevii beneficiază de un învăţământ special cu săli de clasă, laboratoare, ateliere
şi cabinete de recuperare dotate modern, în care fiecare elev are oportunitatea de a-şi
identifica şi pune în lucru creativitatea, aptitudinile necesare pentru practicarea unei
meserii, promovând egalitatea şanselor.
Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive se remarcă prin
oferta educaţională ce cuprinde, pe lângă serviciile de calitate în concordanţă cu
curriculumul naţional, servicii specifice educaţionale şi de recuperare şi corectivcompensatorii pentru copiii cu deficienţe auditive şi asociate (măsurarea pierderii de
auz, protezare specifică în colaborare cu firme de specialitate, educaţie auditivă,
activităţi de demutizare cu aparatură modernă şi programe pe calculator, intervenţie
precoce în dezvoltarea limbajului, în grup şi individual).
Activităţile de învăţământ desfăşurate de instituţia noastră asigură realizarea la
standarde de calitate a procesului instructiv-educativ şi corectiv-compensatoriu.
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GRĂDINIŢA

SALĂ DE CLASĂ

CABINETUL DE AUDIOLOGIE

CABINETUL DE TERAPII
SPECIFICE

ŞCOLARĂ

CABINETUL DE
PSIHODIAGNOZĂ

DE COMPENSARE A
LIMBAJULUI

LUDOTECA

LABORATORUL DE BIOLOGIEFIZICĂ-CHIMIE

CABINETUL DE INFORMATICĂ/

CABINETUL DE TEHNOLOGII
TEXTILE

ATELIERUL DE CONFECŢIITRICOTAJE

AEL
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SALA DE SPORT ŞI
KINETOTERAPIE

TERENUL DE SPORT

BIBLIOTECA

CABINETUL MEDICAL
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Colegiul Economic, unitate de elită a învățământului buzoian

Prof. Andrei Elena
Colegiul Economic Buzău

Colegiul Economic, situat în Buzău, pe strada George Emil Palade nr. 15, este o
unitate de elită a învățământului buzoian, în care studiază un număr de 932 de elevi,
repartizați în 36 de clase.
Colegiul Economic dispune de resurse materiale adecvate pentru o educație de
calitate: 20 de săli de clasă, 4 laboratoare de informatică (100 computere, 3 imprimante,
o tablă interactivă, 3 videoproiectoare, 3 scanere, conectare la reţeaua internet prin fibra
optică), 1 laborator chimie şi fizică (cu aparatură şi instrumente de specialitate, 11
computere, videoproiector şi tablă interactivă), 1 laborator de biologie, 1 cabinet pentru
studiul calităţii produselor şi serviciilor, 1 cabinet pentru firme de exerciţiu (cu
aparatură necesară funcţionării unei firme de exerciţiu, materiale de birotică, 7
computere, imprimantă), 1 cabinet de tehnica vânzării mărfurilor, 2 laboratoare de
alimentaţie publică, 1 magazin clasă, 1 sală de sport, 1 bibliotecă (cu 14400 de volume,
1 computer, 1 copiator), Cabinet de Integrare Europeană (cu 2 computere, imprimantă,
TV, video, combină muzicală, colecţie de CD-uri, DVD-uri, casete video şi audio), 1
cabinet care facilitează accesul profesorilor la resursele didactice şi informaţionale
moderne (6 computere, imprimante, scaner, retroproiector, video-proiectoare, xerox).
Pentru anul școlar 2021-2022, oferta educațională a Colegiului Economic a fost:
 9 clase a IX-a, profil SERVICII, din care: 5 clase domeniul economic (dintre
care o clasă administrație), 3 clase domeniul comerţ, 1 clasă domeniul turism
și alimentație;
 9 clase a X-a, profil SERVICII, din care: 4 clase domeniul economic (dintre
care o clasă intensiv engleză), 3 clase domeniul comerţ, 2 clase domeniul
turism și alimentație;
 9 clase a XI-a, profil SERVICII, din care: 6 clase domeniul economic (dintre
care o clasă administrație), 2 clase domeniul comerţ, 1 clasă domeniul turism;
 9 clase a XII-a, profil SERVICII, din care: 5 clase domeniul economic, 2
clase domeniul comerţ, 2 clase domeniul turism şi alimentaţie.
Buna pregătire a elevilor a adus Colegiului Economic numeroase premii la
concursuri şi olimpiade şcolare, iar în clasamentul Inspectoratului Școlar Județean
Buzău, realizat în urma examenului național de Bacalaureat de anul trecut, a fost plasat
pe un loc fruntaş. Colegiul Economic, care şi-a căpătat renumele prin munca şi
devotamentul elevilor şi al profesorilor săi, speră să ducă mai departe tradiţiile
învăţământului românesc, adaptându-se nevoilor societăţii de astăzi.
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII

Școala Gimnazială Mihail Sadoveanu
Loc. Dumbrăvița, com. Ibănești, jud. Botoșani
Prof. inv. primar Angela Dodu

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.
Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se
realizează, în primul rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții
fiind, în principiu, primii interesați de acest aspect.
Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare.
Activitățile de acest gen, cu o deosebită influență formativă, au la bază toate formele
de acțiuni turistice, ateliere de creație, concursuri și parteneriate cu alte instituții.
Activitățile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica și creativă de a ocupa
timpul liber al elevilor, instituția de învățământ ce promovează astfel de activități
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau
național. Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi
eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul
rând, o atitudine deschisă și inovativă, atât în modul de realizare al activităţii, cât şi în
relaţiile cu elevii, asigurând o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă
a elevilor.
Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea
tuturor reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele
și produsele activităților. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu
doar că putem ține la curent părinții cu tot ce se întâmplă în școala, dar putem promova
activitățile și implicit școala în cadrul căreia acestea se desfășoară. În anul școlar 20212022 am propus copiilor și părinților diferite proiecte pe care le desfășurăm lunar. Voi
prezenta în continuare unul din cele mai recente proiecte cu titlul MICA UNIRE
BUCURIA TUTUROR.
Pe parcursul a două săptămâni, până pe 24 ianuarie, am organizat diferite
activități:
1. Hora Unirii-cântec și poezie ( recitare, interpretarea melodiei, transcrierea
versurilor)
2. Alexandru Ioan Cuza și Unirea-vizionarea unui material legat de
înfăptuirea unirii
34

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 1, ianuarie, 2022

3. Mini test- Mica Unire
4. Activitate de familie- Hora Plăcintelor
Pot să afirm cu mândrie că majoritatea copiilor și părinților s-au implicat în
toate activitățile menționate. Pe grupul de watsapp al clasei am prezentat fiecare din
aceste activități atât în fotografii cât și prin filmulete. Consider că toate aceste activități
la care au contribuit atât elevii cât și părinții au un rol deosebit în promovarea imaginii
colectivului școlar și al școlii noastre.
În concluzie, imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce
așteaptă și au nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale,
individualizarea învățării, promovarea unui comportament moral pozitiv și participarea
la activități extrașcolare. Școala noastră, în ochii comunității, este rezultatul unei munci
constante și serioase din partea fiecărui cadru didactic.
Bibliografie: EDICT – Revista educației (ISSN 1582 – 909X)
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII

Scoala Gimnaziala Nr. 1 Poiana Lacului
Prof. Inv. Prescolar: Anghel Florina

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?
Sunt cadru didactic într-o școală cu elevi majoritari 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, astfel imaginea scolii se poate imbunatatii
semnificativ indiferent de mediul in care se afla aceasta.
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PROMOVAREA IMAGINII GRĂDINIȚEI

Prof. înv. preș. ANGHEL IONELA
Grădinița cu Program Prelungit ,,ȚARA COPILĂRIEI,, Călărași

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 .
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.
Promovarea imaginii gradinitei se poate realiza prin derularea unor parteneriate in
cadrul comunitatii locale.
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Parteneriatul educaţional este un concept care devine tot mai prezent în relaţiile
de colaborare ce se stabilesc între unităţile de învăţământ şi diferitele segmente ale
societăţii.
Necesitatea şi importanţa parteneriatelor rezidă în două aspecte: nevoia
deschiderii grădiniţei către comunitate si sensibilizarea comunităţii la nevoile
grădiniţei.
Educatoarea este cea care trebuie să iniţieze, să conceapă, să structureze pertinent
şi corect parteneriatul educaţional, traducându-l într-un proiect valoros pentru toate
părţile implicate.
TIPURI DE PARTENERIATE- după nevoile şi scopul urmărit:
▪ parteneriate care au ca scop modernizarea bazei materiale şi a spaţiilor de învăţământ;
diversificarea, înnoirea materialului didactic aferent procesului de învăţământ;
▪ parteneriate ce vizează atenuarea problemelor copiilor cu nevoi speciale;
▪ parteneriate pentru cunoaşterea reciprocă şi buna relaţionare;
▪ parteneriate ce vizeză o cât mai bună integrare a copiilor în societate;
▪ parteneriate profesionale, ce vizează formarea continuă a cadrelor didactice;
▪ parteneriate de imagine, în scopul popularizării experienţelor pozitive.
EXEMPLE DE PARTENERIATE DERULATE:
 ,,Împreună pentru copiii noştri”-parteneriat educaţional cu familia
Obiectivele parteneriatului:
 Iniţierea părinţilor în problemele specifice educaţiei din grădiniţă privită ca un
,,microgrup” din care copilul face parte;
 Dobândirea de către părinţi a unor abilităţi de relaţionare cu copii.
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.
 ,,Primii paşi spre şcoală”-parteneriat cu scoala
Obiectivele parteneriatului:
▪ Realizarea unui schimb de opinii în ceea ce priveşte necesitatea unui mediu
educaţional stimulativ.
▪ Familiarizarea preşcolarilor cu mediul educaţional în care vor păşi în curând.
Activităţi ce pot fi derulate pe perioada parteneriatului : ,,Daruri pentru prieteni”,
,,Vizită la şcoală”, ,,Vizită la bibliotecă”, ,,În vizită la cei mici”.
 ,,Cartea-prietena mea!”-parteneriat cu Biblioteca
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Obiectivele parteneriatului :
▪ Trezirea interesului şi a curiozităţii copiilor pentru literatură.
▪ Conştientizarea părinţilor şi a altor factori educaţionali din cadrul comunităţii cu
privire la rolul pe care îl au cărţile în formarea şi dezvoltarea copiilor.
▪ Stimularea preşcolarilor de a desfăşura activităţi care să contribuie la propria formare.
Proiectul vizeaza formarea unei atitudini pozitive a preşcolarilor faţă de cărţile pentru
copii, orientarea acestora spre literatură, precum şi realizarea unor noi forme de
colaborare între educatoare, reprezentanţi ai bibliotecii şi părinţi.
 ,,Prietenul meu, poliţistul!”-parteneriat cu poliţia în vederea intensificări
activităţii de sprijinire a copilului preşcolar în dobândirea de cunoştinţe,
capacităţi şi deprinderi care să-i permită cu uşurinţă sa acceada la condiţiile de
mic pieton.
Obiectivele proiectului:
▪ Sprijinirea copiilor pentru înţelegerea necesităţii respectării regulilor de circulaţie, în
vederea asigurării securităţii personale.
▪ Cunoaşterea consecinţelor nerespectării regulilor de circulaţie.
 Recuperarea copiilor cu tulburări asociate printr-un program de parteneriat între
educatoare-logooped-psiholog.
CONCLUZII: Iniţierea şi derularea de activităţi în parteneriat reprezintă o provocare
pentru educatorul de azi, necesitând multă creativitate în concepere, dinamism în
derulare, responsabilitate în monitorizare, flexibilitate în luarea deciziilor.
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII –
ACTIVITĂȚILE EXTRACURRICULARE

prof. Anita MEZIN,
Colegiul Național Diaconovici-Tietz Reșița

În vremurile noastre, școala este nevoită să fie pregătită să facă față unor standarde
și nevoi tot mai complexe ale societății contemporane, revendicându-și astfel locul său
binemeritat în viața copiilor pe care îi educă, dar și în centrul comunității. Solicitările
beneficiarilor direcți și indirecți impun unității de învățământ calitatea de mediu aflat
în continua schimbare, dispus a se organiza și reorganiza mereu în funcție de nevoile
beneficiarilor.
Un rol esențial în deschiderea spre nou a școlilor îl au cadrele didactice pregătite,
care intervin în favoarea acestei dezvoltări continue a școlii. Promovarea imaginii
instituției presupune o analiză atentă a nevoilor beneficiarilor, precum și a mijloacelor
de care dispune unitatea, alcătuirea unui plan de promovare a imaginii școlii stabilit de
comun acord cu cadrele didactice, venind astfel în întâmpinarea dorințelor
beneficiarilor cu oferte educaționale personalizate, diverse și flexibile, astfel încât
procesul educațional să fie unul atractiv și construit în interesul partenerilor
educaționali. Beneficiarii, atât direcți, cât și indirecți (elevii, părinții, angajatorii) sunt
cei ce intră în contact cu mediul școlar, comunitatea fiind astfel influențată de școala.
Un rol deosebit de important în crearea, păstrarea și promovarea imaginii îl au
rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții fiind, în principiu, primii
interesați de acest aspect.
Fiecare cadru didactic din instituție poate contribui la crearea acestei imagini,
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.
O altă componentă importantă o reprezintă activitățile extrașcolare. Acestea susțin
promovarea imaginii instituției școlare. Toate aceste activități, cu o deosebită influență
formativă, au la bază toate formele de acțiuni agreate sau chiar iubite de către elevi, de
tipul atelierelor de creație, concursurilor școlare și parteneriatelor 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
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beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau
național.
Câteva dintre activitățile extracurriculare care în acest an școlar au făcut deosebită
plăcere copiilor au fost următoarele:
1. 1 Decembrie - Ziua Tuturor Românilor
Prin acest proiect, copii află istoria neamului,dezvoltă sentimente de iubire și
prețuire față de neam, de țară, de limbă, de tradițiile românești, atitudini valoroase
pentru cunoașterea propriei identități culturale. Astfel de activități se concretizează prin
ateliere de creație a simbolurilor tradiționale românești, moment de intonare a
cântecelor patriotice românești, recitare de poezii, vizionare de documentare istorice.

2.

Magia Crăciunului

Este poate cel mai așteptat și cel mai iubit proiect organizat în școala, atât de către
elevi, cât și de către profesori și părinți. Perioada în care se desfășoară acest proiect
este marcată de voie bună, forfotă constructivă, implicare, dăruire. Elevii construiesc
obiecte simbolice cu mânuțele lor, pe care le dăruiesc cu drag bătrânilor din Centrele
de Îngrijire bătrâni, aduc cadouri pentru copiii nevoiași, regizează mult așteptata
Serbare de Crăciun cu scenete, colinde, poezii. Prin aceste activități sunt dezvoltate
abilități practice, sunt insuflate valori umane esențiale, precum: credința, iubirea de
aproape, bunătatea, unitatea în bine.
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3. DOMNUL EMINESCU
Un proiect de suflet al școlii, care include momente de încărcătură culturală
deosebită. Anual este prevăzută în calendarul activităților acestui proiect o deplasare
cu elevii la una dintre Bibliotecile Locale. Aici, copiii pot vedea și atinge exemplare
rare ale operelor autorului, manuscrise si altele. Recităm, cântăm, respirăm Eminescu,
cel puțin pentru două săptămâni, perioada alocată acestui proiect.

Majoritatea activităților extracurriculare prevăzute în calendarul școlii sunt
parteneriate cu diverse instituții, de asemennea, prevăd momente de implicare și
colaborare cu părinții elevilor, toți factorii implicați în educarea elevilor dându-și mâna
în crearea ambientului favorabil creșterii din toate punctele de vedere a elevului.
Popularizarea și promovarea tuturor acestor acțiuni se face prin toate canalele de
comunicare disponibile: site-ul școlii, facebook-ul școlii și cele personale ale
coordonatorilor de activități, mass - media locală.
Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă
căreia orice cadru didactic este necesar 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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POET ÎN TOATĂ PUTEREA CUVÂNTULUI - MIHAI EMINESCU
Proiect tematic, 10-17 ianuarie 2022
An școlar 2021-2022

Școala Gimnazială Nr. 1 Horoatu Crasnei
Loc. Horoatu Crasnei, nr. 515, Jud. Sălaj
Tel/fax: 0260637448
E-mail: scoala_horoatucrasnei@yahoo.com

Coordonator,

Director,

Prof. Anton Daniela-Alexandra

prof. Pavel Dan-Laviniu

1.
2.
3.
4.
5.

Denumirea proiectului- titlul: Poet în toată puterea cuvântului- Mihai Eminescu
Domeniul în care se încadrează proiectul: Domeniul cultural-artistic, literatură
Tipul de proiect: local
Durata proiectului: 1 săptămână
Perioada de desfășurare: 10-17 ianuarie 2022

I. ARGUMENT
„Păşiţi încet, cu grijă, fraţii mei!
Să nu-i călcaţi nici umbra, nici florile de tei.
Cel mai chemat s-o aline dintre toţi, şi cel mai teafăr
Şi-a înmuiat condeiul de-a dreptul în luceafăr.” Tudor Arghezi
Versurile deschid poarta magică spre mirificul tărâm al copilăriei, constituie
un mijloc eficient de exersare a vorbirii sub toate aspectele ei, pentru formarea
trăsăturilor morale şi a deprinderilor.
Influenţa operei literare asupra copiilor este determinată în mare măsură de
capacitatea lor de înţelegere, de receptivitatea, spiritul de observaţie, imaginaţia şi
trăirea lor afectivă, trezindu-şi curiozitatea punând întrebări, descoperind mesaje.
Memorarea poeziilor lui Eminescu pot fi realizate mai uşor de către elevi dacă cunosc
motivul pentru care învaţă poezia, semnificaţia titlului şi câteva date referitoare la
portretul poetului. Aceste date biografice au fost descoperite în cadrul opționalului
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de literatură. Gustul pentru poezia lui Eminescu se cultivă treptat, fiind condiţionat
de existenţa de viaţă, de cunoştinţele elevilor. De multe ori copiii se dovedesc a fi cei
mai interesaţi ascultători de poezie. Candoarea vârstei le facilitează transpunerea
eminesciană.
Astfel, poeziile eminesciene cu teme precum: copilăria, natura, iubirea, trezesc
în sufletul elevilor sentimente de admirație față de poet, de dragoste față de natură,
conștientizând valoarea comuniunii om-natură și îmbogăţindu-le vocabularul,
însuşindu-și expresii noi, expresii artistice, dezvoltându-și procesul comunicării cu
cei din jur, reușind să-și exprime cu uşurinţă gândurile, impresiile şi dorințele și
dezvoltându-și gustul estetic pentru poezie distingând între valoare și nonvaloare.
Proiectul tematic de față își propune să trezească în sufletul fiecărui elev
sentimente de dragoste față de capodopera lui Eminescu, să uimească prin abundența
de cunoștințe biografice, să fie recunoscut ,,în toată puterea cuvântului”, Mihai
Eminescu, poetul național al literaturii române.
II. Scopul: de a (re)cunoaște, de a recita poeziile eminesciene și a promova cultura
națională
III. Obiective operaționale:
O1- să recite corect, coerent poeziile eminesciene;
O2- să creeze un desen/machetă/colaj pe teme eminesciene;
O3- să își exprime opinia cu privire la importanța zilei de 15 ianuarie;
O4- să identifice temele predilecte ale lui Eminescu;
O5- să interpreteze vocal poeziile eminesciene;
O6- să confecționeze semen de carte cu versuri eminesciene.
IV. Resurse
a. umane: elevii claselor V-VIII
b. materiale: volume de poezii, laptop, hârtie colorată, coli A4, prezentare ppt,
diplome
c. de timp: o săptămână (10-17 ianuarie 2022)
V. Condiții de desfășurare: în cadrul programului școlar respectându-se măsurile
pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de covid-19.
VI. Strategii didactice- metode și procedee: expunere, conversație euristică,
exemplul, joc de rol.
VII. Inventarul activităților:
a.prezentarea unui PPT elevilor în 12.01.2022
b.ascultarea unor interpretări vocale pe versurile eminesciene;
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c.recitarea unor poezii, la alegere și crearea unor desene/colaje/machete pentru a
ilustra poezia aleasă;
d.crearea unor poezii, pornind de la creația eminesciană;
e.confecționarea unor semne de carte cu versuri eminesciene;
f.premierea participanților;
g.expoziții de lucrări într-un colț al clasei.
VIII. Repere în evaluare:
La începutul activităţii au fost cunoscute de către elevi criteriile de evaluare:
calitatea informaţiei, originalitatea, atractivitatea, calitatea şi originalitatea
imaginilor, implicarea în activităţi, măsurarea propriului progres.
IX. Activităţi de documentare şi investigare:
Centrul tematic a fost amenajat într-un colţ al clasei şi cuprindea materiale
procurate sau confecţionate de elevi și profesorul de limba și literature română,
produsele elevilor.
X. Evaluarea finală: recompense prin diploma, colțul clasei cu materialele create.
XI. Concluzii:
Proiectul tematic „ Poet în toată puterea cuvântului- Mihai Eminescu” , s-a
realizat la clasele V-VIII, la Școala Gimnazială Nr.1 Horoatu Crasnei. Impactul lui
asupra elevilor a determinat formarea şi dezvoltarea capacităţilor şi abilităţilor de-a
realiza desene, creaţii „literare”, recital de poezii, interpretări vocale, prin care elevii
sunt familiarizaţi cu lirica eminesciană. Proiectul tematic susţine individualizarea
actului educaţional, oferind elevului posibilităţi multiple şi variate de a-şi valorifica
potenţialul de cunoştinţe dobândit, modul în care le posedă, modul în care ştie să le
valorifice şi modul de expunere și îmbogățește cultura generală. Produsele finale
obţinute decurg din creativitatea fiecărui elev și contribuie la reuşita şcolară a
elevului, la mulţumirea sufletească a lor, a cadrului didactic
Bocoş, M., Instruirea interactivă, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca,
2002
Ionescu, M., Radu, I., Didactica modernă, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001
Radu, I. T., Evaluarea în procesul didactic, Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti,
2000
Cerghit, I., Sisteme de instruire alternative şi complementare. Structuri, stiluri,
strategii, Editura Aramis, Bucureşti, 2001
Preda, V., Metoda proiectelor la vârstele timpurii, Editura Miniped, Bucureşti, 2005
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https://www.cnscbt.ro/index.php/legislatie_cov/1767-legea-nr-55-2020-privindunele-masuri-pentru-prevenirea-si-combaterea-efectelor-pandemiei-de-covid-19/file,
consultat în 9.01.2022
Breban, Silvia; Gongea, Elena; Ruiu, Georgeta; Fulga, Mihaela, Metode interactive de grupGhid metodic, Editura Arves, Piteşti, 2002;
Eminescu, Mihai, Poezii, Editura Albatros, Bucureşti, 1973.
Imagini de la activități:
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FAMILIA ŞI GRĂDINIŢA –
PARTENERI ÎN EDUCAREA COPILULUI

Ed. VLAD MARIA, G.P.P. „Ion Creangă” Slatina, Olt
Ed. ANTONESCU MIHAELA, G.P.P. nr. 3 Slatina, Olt

Procesul de integrare în societate începe în familie din timpul copilăriei mici,
când intervin primele contacte sociale şi experienţe de viaţă (socializarea primară sau
socializare de bază), şi continuă de-a lungul vieţii omului, odată cu dobândirea unor
statusuri şi roluri succesive (socializare continuă sau secundară).
Primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale copilului sunt dezvoltate în familie
(deprinderi igienice, de alimentaţie sănătoasă), acestea constituie suportul dezvoltării
ulterioare şi îşi pun amprenta asupra întregii personalităţi.
Tot în familie, copilul îşi însuşeşte limbajul. Volumul, calitatea vocabularului,
corectitudinea exprimării depinde de modelele oferite de părinţi, de felul în care aceştia
interacţionează şi îi solicită pe copii.
În familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament: respectul,
politeţea, cinstea, sinceritatea, ordinea, răbdarea etc. În realizarea acestor sarcini,
modelul parental ajută cel mai mult, părinţii oferind copilului exemple de
comportamente în diferite contexte. De la părinţi, cei mici vor învăţa să aprecieze ce e
bine şi ce e rău, ce e drept şi ce e nedrept, ce e frumos şi ce e urât în comportamente.
Activitatea educativă din grădiniţă nu poate fi izolată, separată de alte influenţe
educative ce se exercită asupra copilului şi mai ales, de cea din familie. Educaţia trebuie
să se manifeste permanent ca o acţiune coerentă, complexă şi unitară a grădiniţei şi
familiei.
La intrarea în grădiniţă, părinţii sunt cei care deţin toate informaţiile legate de copil:
stare de sănătate, obiceiuri alimentare, particularităţi de învăţare, mod de comportare,
probleme în dezvoltare etc.
În acelaşi timp, grădiniţa, ca prima instituţie care se conduce după principii şi
metode ştiinţifice, deţine mijloace specifice pentru valorificarea potenţialului fizic şi
psihic al fiecărui copil. Îmbinarea în parteneriat a informaţiilor deţinute de părinţi cu
cele ale grădiniţei trebuie să fie în beneficiul copilului.
Termenul de parteneriat presupune realizarea unei alianţe pentru atingerea unor
obiective comune. Pentru ca parteneriatul să funcţioneze este nevoie de respect,
încredere reciprocă, consens cu privire la scopurile acţiunii şi strategiilor de atingere a
acestora şi de asumarea în comun a drepturilor şi responsabilităţilor.
Parteneriatul dintre grădiniţă şi familie reprezintă o primă experienţă relaţională şi de
colaborare a părinţilor cu persoanele profesioniste în domeniul educaţiei. Cei mai mulţi
părinţi manifestă deschidere, dorinţă de a colabora cu personalul grădiniţei, dar se poate
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întâmpla ca realizarea unui parteneriat să fie împiedicată de atitudini
necorespunzătoare ale fiecăruia dintre cei implicaţi.
În crearea parteneriatului între grădiniţă şi familie este bine să ne amintim că în
viaţa copilului şi a familiei lui orice angajat al instituţiei este important: portarul poate
fi ca vecinul care-i salută cu un zâmbet în fiecare dimineaţă, bucătăreasa, bunica ce
pregăteşte cele mai grozave mâncăruri, îngrijitoarea, ca sora mai mare care-i ajută pe
cei mici să-şi îmbrace pijamaua, iar educatoarea poate fi persoana care le este
întotdeauna un sprijin. Fiecare, prin specificul muncii sale, prin felul îşi îndeplineşte
atribuţiile şi prin modul în care colaborează cu familia, influenţează dezvoltarea
copilului.
Educaţia copilului este o acţiune care presupune schimb de experienţe, de competenţe
şi valori între toţi adulţii care îl susţin în dezvoltare şi cu care acesta intră în contact.
Acest lucru presupune ca parteneriatul educaţional dintre familie şi grădiniţă să se
extindă şi către comunitatea care le include.
Formele de colaborare dintre familie şi grădiniţă sunt îndeobşte cunoscute. Vom
evidenţia unele dintre acestea.
Vizitele reciproce familie-grădiniţă şi grădiniţă-familie se constituie,pe de o
parte ,în oportunităţi ale educatorului în ce priveşte culegerea unor date preţioase
referitoare la climatul educativ din familie, la personalitatea copilului. Pe de altă parte,
părinţii află date relevante asupra modului în care copiii răspund sarcinilor didactice şi
măsura în care le duc la îndeplinire.
Adunările/Şedinţele cu părinţii, desfăşurate lunar sau ori de câte ori este nevoie
,urmăresc abordarea unor aspecte pedagogice şi promovarea schimbului de idei în
legătură cu procesul formativ-instructiv, exprimarea unor dileme care,prin comunicare
,îşi pot afla raspunsul.
Lectoratele cu părinţii, organizate sistematic,au drept scop o vie propagandă
pedagogică în rândul comunităţii cetăţeneşti. Părinţii de la un întreg nivel beneficiază,
în cadrul lectoratelor, de prezenţa şi consilierea unor specialişti din domeniul
psihopedagogiei sau a unor reprezentanţi ai instituţiilor cu care grădiniţa derulează
programe în parteneriat (poliţie, dispensar medical, instituţii culturale, ONG-uri)
Comitetul de părinţi al clasei, ales anual, constituie nucleul colaborării
grădiniţei cu familiile copiilor, fiind forul organizat în vederea găsirii şi aplicării de
soluţii viabile la problemele de ordin socio-gospodăresc. De aceea, consfătuirea
periodică cu membrii comitetului de părinţi al clasei se înscrie la un loc de frunte pe
agenda educatoarei.
Realizarea unor vitrine cu material informativ de specialitate poate stimula
interesul şi curiozitatea părinţilor. Consultarea unora dintre acestea (cărţi, broşuri,
referate,planuri de intervenţie,etc) contribuie la lărgirea experienţei pedagogice a
părinţilor şi,implicit, la o implicare potrivită în anumite situaţii educaţionale.
Realizarea unor afişe speciale poate avea un rol stimulativ de a oferi copiilor
condiţii corespunzătoare de viaţă, de activitate intelectuală, de hrană,etc., pentru
eliminarea exploatării copiilor, determinarea părinţilor de a-şi integra copiii în
activităţi recreative ,cluburi ale copiilor etc.
Sărbătorirea în comun a unor evenimente din viaţa lor constituie momente de
cunoaştere reciprocă şi de implicare în actul educativ.
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Factorii de modelare a personalităţii umane trebuie să interacţioneze ca un tot
unitar, sub forma unui sistem bine închegat, pentru atingerea ţelului comun: educarea
copilului. Este nevoie de un schimb permanent de informaţii, de completare şi
valorificare a influenţelor dirijate spre micul învăţăcel.
Bibliografie:
 ,,Educatia timpurie si specificul dezvoltarii copilului prescolar”- 2008
 Revista Învăţământului Preşcolar,nr 3-4/2006
 Maria Robu-„Empatia în educaţie-necesităţi pedagogice moderne” Bucureşti
2008
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE ȘI LA ȘCOALĂ

Întocmit de profesor învățământ primar Antonia Franyi,
Școala Gimnazială Doctor Ioan Mihalyi de Apșa, Sighetu-Marmației

Familia este celula de bază a societății omenești și locul în care ne petrecem
primii ani din viață. Înainte de a merge la școală, copilul învață abilități de bază și
trăiește într-un mediu familial care îi transmite (conștient sau nu!) o serie de atitudini
față de persoane și învățare, care îi pot fi de folos sau îl pot sabota în procesul adaptării
la mediul școlar și pe parcursul învățării. “Familia constituie un soi de personalitate
colectivă, a cărei armonie generală influențează armonia fiecăreia dintre părți” (A.
Berger). Relațiile în cadrul familiei se desfășoară pe mai multe niveluri: primar (părinți
– copii), secundar (relații între frați) și terțiar (bunici –nepoți). Pe lângă componenta
genetică, prin care sunt preluate de la antecesori o serie de trăsături si predispoziții
psihice, și-a dovedit importanța cu totul exceptională, interacțiunea si comunicarea
membrilor familiei pentru dezvoltarea generală a personalității copilului. Familia oferă
micuțului primele informații despre lumea ce-l înconjoara, primele norme si reguli de
conduită, dar și climatul socioafectiv necesar satisfacerii trebuințelor și dorințelor sale.
“Pecetea pe care părinții o lasă asupra structurii si profilului spiritual-moral al
personalității propriilor copii se menține toata viața. ” (M. Golu). Stimularea
intelectuală în primii ani de viață, climatul emoțional stabil din familie, încurajarea și
suportul parental continuu sunt factori determinanți în personalitatea copilului. Fraser
în anul 1959 a constatat în urma unui studiu efectuat pe copii de 12 ani că există o
corelație pozitivă puternică între coeficientul de inteligență înalt și nivelul încurajării
parentale, atmosfera familială generală și numărul de cărți citite în familie. De
asemenea, rezultatele mai multor studii arată că elevii care sunt înconjurați de
dragostea si ajutorul membrilor familiei au rezultate mult mai bune la școală față de
copiii ai căror părinți lucrează de dimineața până seara si care nu petrec prea mult timp
împreună cu ei.
În familie se formează o reţea complexă de deprinderi şi obişnuinţe, de atitudini
şi comportamente pozitive sau negative. Părinţii sunt, desigur, primii responsabili de
buna sau proasta educaţie a copilului, la vârsta când el, din punct de vedere fizic şi
psihic, are cea mai mare plasticitate, ceea ce face ca tot ei să fie primii atenţionaţi de
modul cum se comportă la şcoală. Acest comportament, cu rădăcini în viaţa de familie,
se reflectă apoi în şcoală şi în societate.
Acest complex de relaţii, pe care ei le experimentează şi le învaţă în viaţa de
familie: relaţii economice, modul în care se asigură resursele băneşti necesare
întreţinerii familiei; relaţii intrafamiliale, modul în care se comportă membrii familiei
unii faţă de alţii, relaţiile dintre soţi, dintre părinţi şi copii, dintre aceştia şi colaterali;
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relaţii sociale cu vecinii, cu instituţiile statului, cu ceilalţi oameni, îşi vor pune adânc
pecetea pe personalitatea în formare a copilului. Iar dintre acestea, modelul absolut îl
constituie relaţiile din sânul familiei, al căror nucleu este şi va rămâne întotdeauna
relaţia dintre mamă şi copil sau copii. Mama îi asigură igiena, starea de sănătate, îi
satisface nevoia de hrană, de joc şi zâmbet, de relaţii cu cei din jur. De asemenea,
familia are un rol foarte important in dezvoltarea copiilor atât din punct de vedere
intelectual, cât si fizic, moral si estetic. Părinții sunt cei care, de cele mai multe ori,
asigură hrana si celelalte elemente necesare copiilor: hăinuțe, cărți, rechizite, jucării,
ceea ce îi determină pe cei mici să înțeleagă că au datoria să împlinească așteptările pe
care le au adulții de la ei.
După cei șapte și, mai nou, șase ani de-acasă, școala are un rol primordial în
educația copiilor, alături de familie, dar și de întreaga societate, deoarece educația
permanentă presupune o învățare pe tot parcursul vieții. Colaborarea între toți factorii
educaționali, în primul rând între școală și familie, este stringentă. Școala nu-și poate
realiza pe deplin sarcinile, mai ales cu elevii care rămân în urmă la învățătură, dacă nu
cunoaște condițiile familiale de muncă și de viață ale copiilor.
Mai mult decat atât, părinții au datoria de a le forma copiilor conștiinta, caracterul,
voința, personalitatea si simțul responsabilității, dinainte ca cei mici să ajungă pe
băncile școlilor. Parteneriatul şcoală – familie – comunitate este abordat ca o relaţie
prin intermediul căreia personalul şcolii implică familia şi alţi membri ai comunităţii
în vederea susţinerii copiilor pentru a avea succes şcolar. Acesta presupune colaborarea
între personalul şcolii şi familii, membrii comunităţii, organizaţii, spre exemplu:
companii, biserică, biblioteci, servicii sociale, etc. pentru a implementa programe şi
activităţi în beneficiul elevilor. Școlarul are nevoie acasă de un cadru general de viață
în care să se simtă în siguranță. Pentru aceasta el are nevoie de părinți calmi,
înțelegători, afectuoși, destul de maleabili în raporturile cu copilul, fără a da dovadă de
slăbiciune. El are nevoie să simtă că părinții se ocupa de el, că iau parte la micile lui
necazuri si la problemele care îl întristează, si că nu se dezinteresează de ceeea ce se
intamplă la școală. Dar în același timp el are nevoie de un cadru de disciplină destul de
ferm pentru a nu-l lăsa să-și închipuie că libertatea lui e fără margini si, totodată, să știe
că părinții săi împărtășesc același nivel de exigență. Școala nu poate face ceea ce
părinții nu fac și invers. Fiecare instituție, atât cea a familiei, cât și a școlii, are roluri
bine definite, iar împreună se completează și potențează, nu se anulează, nici nu se
înlocuiesc una pe alta. Implicarea părinților înseamnă prezența activă în demersul
învățării prin asigurarea de materiale necesare, suport logistic, explicații, încurajări,
medierea conflictelor, blândețe, înțelegere, disponibilitate. Să comunice constant cu
educatoarea, învățătoarea, dirigintele, directorul, profesorul consilier, pentru a vedea
unde este necesară susținerea și ce poate fi îmbunătățit este esențial pentru fiecare
părinte. În condițiile social-economice actuale, se manifesta două tendințe
contradictorii: părinți îngrijorați de viitorul copiilor lor, dar care, în același timp nu
mai au timp si răbdare să acorde atenție problemelor acestora. Relația lor cu școala este
ignorată sau evitată. Cade în sarcina școlii, să identifice situațiile problematice din
familiile copiilor, să dirijeze pe cât posibil strategiile educative ale acestora in favoarea
elevului si mai ales să conștientizeze faptul ca relația de colaborare școală-familie este
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determinantă în obținerea performanțelor școlare. Școala și dascălul nu pot suplini cu
totul lipsa de preocupare a unui părinte. Efortul educativ își găsește eficiența dorită
atunci când între cei doi factori, școală și familie, există o conlucrare în interesul comun
al educării copilului.
Dezvoltarea personalității copilului este rezultatul unui ansamblu de factori:
familiali, școlari, comunitari. Factorii familiali sunt ca proximitate si importanță cei
mai importanți în dezvoltarea unei personalități armonioase.
Închei spunând că poți să finalizezi patru facultăți și să ai la activ trei doctorate.
Nu sunt atât de relevante ca cei șapte ani de acasă, ca a ști să te respecți pe tine și pe
cei din jur, nu sunt atât de relevante ca a te purta cu demnitate, conform principiilor și
valorilor tale, ca a avea o identitate stabilă și un simț al coerenței în acțiunile tale.

BIBLIOGRAFIE:
G. Berger, Omul modern si educatia sa - EDP Bucuresti 1973;
A. Birkh, Hayward S., Diferentele individualizate – Ed. Tehnica Bucuresti 1999;
M.Gilly, Elev bun – elev slab, EDP Bucuresti 1973;
M.Golu, Dinamica personalitatii, Ed. Geneze Bucuresti 1993.
R.Vincent, Cunoasterea copilului EDP Bucuresti 1972.
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Activităţile extraşcolare –
modalităţi de formare a caracterului copiilor

Prof. ptr. înv. primar: Antonie Georgeta
Școala Gimnazială Țânțăreni

Activităţile extraşcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar,
oferă cele mai eficiente modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din clasele
primare, deoarece sunt factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili sufletelor
acestora.
Activităţile complementare concretizate în excursii şi drumeţii, vizite, vizionări
de filme sau spectacole imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată
situaţiei, declanşează anumite sentimente. O mai mare contribuţie în dezvoltarea
personalităţii copilului o au activităţile extraşcolare care implică în mod direct copilul
prin personalitatea sa şi nu prin produsul realizat de acesta. Activitatea în afara clasei
şi cea extraşcolară trebuie să cuprindă masa de copii.
Activităţile extraşcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele
stârnesc interes, produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă
necesită un efort suplimentar. Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional,
manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii sale. Copiii se
autodisciplinează, prin faptul că în asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor,
asumându-şi responsabilităţi. Dascălul are, prin acest tip de activitate posibilităţi
deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le influenţeze dezvoltarea, să realizeze
mai uşor şi mai frumos obiectivul principal - pregătirea copilului pentru viaţă..
Realizarea acestui obiective depinde în primul rând de educator, de talentul său, de
dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare a temelor, prin punerea în
valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa de elevi .
Activitatile extracurriculare sunt apreciate atat de catre copii, cat si de factorii
educationali in masura in care:
- valorifica si dezvolta interesele si aptitudinile copiilor;
- organizeaza intr-o maniera placuta si relaxanta timpul liber al copiilor
contribuind la optimizarea procesului de invatamant ;
- formele de organizare sunt din cele mai ingenioase, cu caracter recreativ ;
- copiii au teren liber pentru a-si manifesta in voie spiritul de initiativa;
- participarea este liber consimtita, necoditionata, constituind un suport puternic
pentru o activitate sustinuta;
- au un efect pozitiv pentru munca desfasurata in grup;
- sunt caracterizare de optimism si umor;
- creeaza un sentiment de siguranta si incredere tuturor participantilor;
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- urmaresc largirea si adancirea influentelor exercitate in procesul de invatamant;
- contribuie la dezvoltarea armonioasa a copiilor.
Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de
învăţare, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor şcolarilor, la organizarea raţională
şi plăcută a timpului lor liber.Având un caracter atractiv, copiii participă într-o
atmosferă de voie bună şi optimism, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi.
Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi soluţii
variate. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea
din sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase.
În final, atât activitățile curriculare cât și cele extracurriculare nu trebuie doar să
educe pe tineri în spiritul societății actuale, ei trebuie să fie învățați și să se adapteze.
Astfel, ei vor fi pregătiți pentru o lume care nu va mai fi „a noastră”, ci va fi „a lor”.

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
* Crăciunescu, Nedelea, Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii
ciclului primar, în “Învăţământul primar“ nr. 2, 3 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti;
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII
Școala online / Educația altfel

PROF. IONICA ANTON,
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,TRAIAN SĂVULESCU”
IZVOARELE, PRAHOVA

,,Nu zidurile fac o școala, ci spiritul ce domnește în ea”
(Ferdinand, rege al României)
În urmă cu ceva timp, internetul era privit cu mare reticiență. Astăzi, el a devenit
un mijloc și un mediu de comunicare, de promovare nelimitat, prin care școala își poate
construi o imagine. Această imagine este întregită de către actorii actului educațional,
cadre didactice, elevi și părinți deopotrivă prin activitățile școlare și extrașcolare
desfășurate în sistem online.
Promovarea instituției de învăţământ se face în funcție de nevoile și interesele
partenerilor și beneficiarilor actului educațional. Crearea şi promovarea unei imagini
instituţionale pozitive în comunitate se realizează în primul rând de rezultatele
educaționale ale elevilor aspect apreciat, în special, de către părinți. De asemenea,
crearea acestei imagini se realizează de către fiecare dintre cadrele didactice din
instituție printr-o educație individualizată adaptată la particularitățile elevului,
folosirea mijloacelor multi-media în srategii de predare atractivă.
Școala online cuprinde o serie de aspecte pozitive și aspecte negative. Dar
dincolo de toate plusurile și minusurile a fost o perioadă solicitantă și delicată în care
am învățat cu toții că trebuie să acordăm mai multă importanţă sectorului educaţional
online, dar să nu excludem învăţarea tradiţională și să dovedim o mare disponibilitate
de adaptare la nou şi tehnologie.
Experiența școlii online este inedită și presupune implicarea activă a tuturor
factorilor educaționali, pentru valorificarea eficientă şi raţională a tuturor resurselor.
De asemenea, trebuie să avem în vedere faptul că educația de-a lungul istoriei lumii a
fost făcută cu profesorul față în față cu cei cărora le oferă mesajul școlii.
Imaginea pozitivă a școlii se realizează prin promovarea tuturor reușitelor atât
în mod classic prin revista școlii și articole în publicațiile pedagogice și de specialitate,
dar și prin internet cu ajutorul unui site sau a unei pagini de socializare pentru a putea
fi cunoscută de cei interesați.
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Dimensiunile predării-evaluării istoriei în școala online

Prof. Apostol Alexandru
Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Dorohoi

Învățarea on-line presupune voința comună a elevilor și profesorilor de a înlocui
orele clasice de predare, învățare, evaluare cu activităţi de studiu individual și activități
didactice în sistem tutorial online.
Învățarea în mediul educațional virtual asigură continuarea procesului
educațional prin activități on-line specifice fiecărei discipline, în perioada suspendării
cursurilor.
Învățarea continuă, în lipsa cursurilor desfășurate în școală, presupune utilizarea
mijloacelor educaționale digitale și de comunicare:
o platforme digitale educaționale sau destinate creării și partajării resurselor
educaționale deschise (https://digital.educred.ro; G-Suite);
o aplicații destinate comunicării on-line specifice dispozitivelor mobile (telefon,
tabletă, laptop);
o resurse informaționale digitale: lecție, test, podcast, imagini, modele etc. ce pot
fi folosite în procesul educațional și suntdisponibile pe platforme digitale
educaționale.
În predarea geografiei pot fi utilizate mai multe metode interactive de predareevaluare online:
1) Prezentările power-point
E necesară prezența mai multor activități de predare-învățare cu elevii, să nu fie
doar teorie. Teoria ar trebui să ocupe doar 20 de minute din cadrul unei ore de curs.
Pentru structurarea informațiilor care urmează să fie predate, se recomandă prezentările
PowerPoint.
Slide-urile vor cuprinde doar cele mai importante informații, astfel, urmând să
se dezvolte împreună subiectul cursului.
De asemenea, prezentările PowerPoint trebuie să fie atractive, dar nu obositoare
pentru ochi. Mai mult, se pot adăuga și video-uri, dar este recomandat ca videourile să
fie scurte, deoarece vei pierde atenția copiilor, fiindcă acestea conțin prea multe
informații sau prea multe detalii iar elevul se plictisește.
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2) Filme care tratează pe scurt o animită temă din geografie
Filmul este un instrument prin care elevilor li se oferă experiența unei trăiri
emoţionale și a comunicării cu ceilalţi, făcând schimb de opinii și cultivând un grad
mai înalt de înţelegere reciprocă. Setul de materiale audiovizuale de pe platforma
https://www.mozaweb.com/ro/, îndeamnă elevii să caute răspunsuri, și i-a încurajat săşi formeze propriile opinii.
3) Chestionare și quizz-uri
Mereu este nevoie de o verificare a informațiilor predate. Evaluarea sub formă
de chestionare sau quiz-uri poate fi folosită la fiecare sfârșit de oră. Pe internet există
numeroase platforme care îți permit să evaluezi gradul de cunoștințe rămase în urma
informațiilor predate.
4) Predarea tradițională adaptată la mijloacele digitale
Acest tip de predare-evaluare poate fi utilizate cu succes la toate clasele. Elevii
au primesc în format word sau pdf schițe de lecție, fișe informative și variante de lucru
pentru conținutuirle noi. Metodele de lucru sunt adaptate stilului de muncă
independent, individual iar la finalul rezolvării sarcinilor elevii sunt solicitați să încarce
pe platforma googleclasroom temele rezolvate.
5) Jocul didactic
Prin aceasată metodă se poate folosi cu succes aplicația Wordwall, o platformă
unde profesorii pot crea, cu un cont gratuit, jocuri simple de potrivire a cuvintelor,
puzzle-uri, quiz-uri și mai multe tipuri de aplicații care susțin învățarea.
Jocul este o metodă interactivă eficientă în procesul de predare-învățareevaluare, iar în învățământul la distanță este mai accesibil, ușor de organizat și eficient.
Există multe platforme și tutoriale despre cum trebuie să fie folosite platformele
educaționale.
Avantajele respectivelor metode interactive de predare:
o pregătirea devine individuală, ținând seama de caracteristicile personalității,
interesele și nevoile fiecărui elev;
o devine posibilă prezentarea concisă și succintă a oricărei cantități de informații
educaționale;
o procesul de însușire a materialului educațional este mult simplificat;
o activitatea cognitivă a elevilor este intensificată, aceștia primesc cunoștințe
teoretice și abilități practice.
6) Metoda proiectului
Aceasta este o metodă complexă de evaluare, de regulă are loc la sfârșitul unui
modul sau semestru. Prin intermediul acesteia se evaluează progresele pe care le-au
făcut în timp elevii, care sunt puși în situația de a analiza și cerceta informații pe care
le-au descoperit singuri. Cu ajutorul accesului la internet și la volumul mare de
informații, elevii vor învăța să-și structureze informația și să o integreze în așa fel întrun proiect încât să fie pe înțelesul tuturor.
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PRIN MUZICĂ, PROMOVĂM IMAGINII ȘCOLII

Prof. MELANIA - CARMEN AUGUSTIN
Palatul copiilor Baia Mare

“Consider corul ca pe o orgă umană la care dirijorul
cântă acționând niște clape numite suflete”. ALEXANDRU PAȘCANU
Făcută cu pasiune, muzica produce și pentru cei care o interpretează și pentru cei
ce o ascultă, o imensă bucurie.E un altfel de comunicare, fără cuvinte.Îți dă starea de
bine și de emoție de care oamenii au nevoie în secolul vitezei.
Mă întreb câteodată, dacă nu ar exista muzica, cât de goi și de pustii ne-am simți,
pentru că, dincolo de toate celelalte arte, muzica este de departe cea care transmite cel
mai mult!
Cântarea în ansamblul coral acţionează asupra afectivităţii, a intelectului şi a
voinţei elevilor, prin emoţiile pe care le trezeşte o lucrare frumoasă şi bine interpretată.
Sistemul de învățământ actual este orientat mai puțin spre cultivarea sinelui prin
artă, prin frumos, prin sensibilitate iar acest lucru se poate observa foarte ușor. Tot mai
mulți părinți insistă pe importanța științelor exacte, acest lucru fiind susținut în mod
gratuit de foarte mulți dascăli. Însă știința demonstrează prin teste specifice iar nu prin
vorbe, că muzica, are efecte benefice asupra psihicului uman.
În mod particular corul are efecte benefice atât asupra dezvoltării abilităților
practice – de a cânta, cât și îmbunătățește relațiile sociale.
A cânta în cor înseamnă să te asculți unul pe celălalt, dacă unul este mai bun,
acesta este îndemnat să îi ajute și pe colegi să devină mai buni. Se dezvoltă deci mai
multe aspecte ce țin de caracter sau de cultură precum empatia, prietenia, compasiunea,
disciplina, diferite alte limbi, istoria. Toate acestea și nu numai, sunt esențiale în viață,
de ele ne vom folosi la fiecare pas.
Studiile relevă multe din beneficiile cântatului. Cântatul în grup reduce stresul,
are efect asupra nivelului endorfinei (substanță responsabilă cu stările de bucurie și
care are rol în calmarea durerilor), creează o legătură cu ceilalți coriști și se ajunge
chiar la reglarea bătăilor inimii în așa fel încât putem spune că se ajunge la egalizarea
respirației și a bătăilor inimilor celor care cântă împreună.
Desigur, nu trebuie să trecem cu vederea și aspectul social. Un copil educat va
deține normele bunului simț, bunătatea exersată în timpul corului va ajunge să fie
practicată în activitățile de zi cu zi astfel de acest lucru beneficiind întreaga societate.
De-a lungul celor douăzeci și cinci de ani de când predau, împreună cu corul
școlii, ne-am angajat în multe activități educative, prin care am promovat imaginea
școlii, cum ar fi: celebrarea diferitelor zile naționale, a sărbătorilor religioase –
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Crăciunul, Paștele, sărbătorii închinatei celei mai dragi ființe-mama, a primăverii, a
copilăriei ș.a.
În 2016, am fost prezenți în Sanremo, la Festivalul Mondial de Creativitate
Școală-GEF, unde alături de 24 de copii am reprezentat țara, orașul și școala noastră.
Am venit acasă cu Marele Trofeu și cu Premiul Special al Juriului.
Copiii au fost și sunt mândri să reprezinte cu cinste, oriunde mergem, imaginea
școlii noastre. Sunt mândri că aparțin acestei instituții.Vin cu mare plăcere și drag la
repetiții, dornici să se prezinte cât mai bine la repetiții și apoi, bineînțeles la festivaluri,
la spectacole, la consursuri.
Înainte de pandemie, am avut șansa să cântăm alături de formația Compact, pe
scenă în orașul Satu Mare, piesa Cântec pentru prieteni, în Proiectul de parteneriat
educațional Legenda continuă.
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. De fiecare dată, părinții au fost
alături de noi, implicându-se așa cum au putut pentru asigurarea unui climat potrivit
desfășurării acestor repetiții. Au participat, totodată, la toate reprezentările artistice ale
corului școlii.
Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare.
Activitățile de acest gen, cu o deosebită influență formativă, au la bază toate formele
de acțiuni turistice, ateliere de creație, concursuri și parteneriate cu alte instituții.
Activitățile extracurriculare dau o alternativă sănătoasă, practică și creativă de a ocupa
timpul liber al elevilor, instituția de învățământ ce promovează astfel de activități
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau
național.
Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă
căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o
atitudine deschisă și inovativă, atât în modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile
cu elevii, asigurând o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor.
Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea
tuturor reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele
și produsele activităților. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu
doar că putem ține la curent părinții cu tot ce se întâmplă în școala, dar putem promova
activitățile și implicit școala în cadrul căreia acestea se desfășoară.

59

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 1, ianuarie, 2022

60

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 1, ianuarie, 2022

Cum promovez imaginea liceului în care sunt de o viață?

Prof. Baboniu Nastasia Sanda

În zilele noastre, când pandemia a venit peste noi fără să ne anunțe, cadrele
didactice au încercat să se remotiveze, să găsească noi soluții, să se reasambleze. Școala
mutată în mediul online a fost o soluție pentru ca procesul instructiv – educativ să
meargă mai departe, lucrurile să nu se oprească în loc, așa cum s-a întâmplat cu multe
dintre celelalte domenii sociale.
Consider că acest fapt nu a dus decât la o autodepășire, o dezvoltare a actului
didactic. Am încercat să ne reinventăm, să găsim soluții și strategii noi pentru a le
aplica ăn mediul online. Am urmat cursuri intensive de predare-evaluare în educația
digitală.
Liceul nostru este foarte deschis în ceea ce privește oferta educațională: 3 clase
de Școala Postliceală, cu profil de informatică, de asemenea proiecte Erasmus, școli
profesionale, pe lângă clasele liceale cu profil tehnic, energetic și informatic sau
matematică intensiv.
De asemenea, atragem elevii prin calificarea direct care o obțin după ce
promovează școala, fiind în parteneriate cu diferite instituții ce le oferă tinerilor locuri
de munca, imediat după absolvire.
Experiența elevilor liceeni pe care o dobândesc în practica oferită de-a lungul
anilor de studiu, în diferite instituții, prin proiecte cu finanțare, primind astfel și o
subvenție, este foarte utilă în continuarea profesiei după absolvire, chiar în instituțiile
finanțate. Mulți tineri sunt atrași de astfel de oportunități. Sunt copii din mediul rural
care studiază la acest liceu, oferindu-li-se cazare și hrana.
De asemenea, cadrele didactice se implică în diferite parteneriate locale,
județene și naționale, având rezultate remarcabile la olimpiade și concursuri școlare.
Aplicațiile, softurile, platformele online sunt izvoare nesecate de cunoștințe.
Elevii sunt atrași și dornici să învețe folosindu-se de ele. E nevoie de implicarea lor în
desfășurarea activităților astfel încât procesul instructiv – educativ să devină facil
pentru ambele tabere, atât elevii, cât și cadrele didactice.
De asemenea, în perioada online se pot desfășura o multitudine de activități
pentru a se promova școala, diverse proiecte sau activități extrașcolare care sunt apoi
încărcate pe platforma educațională sau diferite site-uri educaționale.
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Promovarea școlii prin activități extracurriculare

Prof. Bâcă Alina-Mihaela,
Liceul Teoretic „Carmen Sylva”, Eforie

Activitățile extracurriculare au un rol educativ important, cu caracter stimulator,
recreativ, atractiv, în cadrul cărora elevii participă cu dăruire. Este un mod de a face
cunoscută școala, de a te adresa comunității locale, naționale. Indiferent de forma de
realizare, activitatea extrașcolară pune în centrul atenției elevul, care devine participant
activ și cu toate că este supus unor reguli, nu simte nici oboseală, nici plictiseală.
Școala trebuie să fie pregătită să facă față unor cerințe tot mai complexe din partea
societății contemporane și să își revendice locul său în viața copiilor pe care îi educă
dar și în centrul comunității. Cerințele beneficiarilor fac din școală un mediu în
continuă schimbare. Prin intermediul internetul, școala își poate construi o imagine.
Cadrelor didactice trebuie să fie pregătite, deschise schimbărilor. Analizând ceea
ce se cere de la unitatea de învățământ, putem stabili cum anume o putem promova.
Beneficiarii, atât direcți, cât și indirecți, sunt cei ce intră în contact cu mediul școlar,
comunitatea fiind influențată de școală.
Fiecare cadru didactic din instituție contribuie la imaginea școlii, schimbarea
venind prin fiecare dintre noi. Trebuie să avem în vedere activități extracurriculare
atractive, care au o anumită strategie de desfășurare și obiective concrete. Activitățile
extracurriculare trebuie să se plieze pe nevoile elevilor, să se bucure de interesul
acestora.
Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă
căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie. Atitudinea deschisă și inovativă,
prin modul de realizare al activităţii, cât şi prin relaţiile interumane, asigură o atmosferă
relaxantă, permițând stimularea creativă a elevilor.
Promovarea imaginii școlii se realizează prin publicarea tuturor reușitelor,
internetul devenind un mod uzua de a face cunoscute rezultatele și produsele
activităților. Cu ajutorul unui site, a unei pagini de facebook, putem ține la curent
comunitatea cu tot ce se întâmplă în școală, dar putem promova activitățile și implicit
școala.
Imaginea pozitivă se creează greu și se poate pierde rapid. Imaginea școlii poate
fi promovată oferind elevilor, părinților, ceea ce așteaptă și au nevoie: participarea la
activități extrașcolare.
Bibliografie:
Cucoș, Constantin, Pedagogie, Editura Polirom, Iași, 2002
Cebanu, Lilia, Managementul activităților extrașcolare, Brașov, 2016
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Promovarea imaginii școlii prin activități extrașcolare
Prof. înv. primar BĂCIȘOR MARIA CRISTINA
Școala Gimnazială PETRE N. POPESCU Vînători, jud. Mureș

Educaţia prin activităţile extracurriculare urmăreşte identificarea şi cultivarea
corespondenţei optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viaţă sănătos,
precum şi stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea
mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoştinţe punându-i in contact direct
cu obiectele şi fenomenele din natură. Trebuinţa de se juca, de a fi mereu în mişcare,
este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm şcoala cu viaţa. Dacă avem grijă ca
obiectivele instructiv – educative să primeze, dar să fie prezentate în mod echilibrat şi
momentele recreative, de relaxare, atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. În
cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse informaţionale diverse, să
întocmească colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe.
Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale,
antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea
interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar,
oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei.
În funcție de locul desfăşurării activităţilor extracurriculare şi instituţia care le
gestionează, putem clasifica activitățile extracurriculare astfel:
- activităţi extracurriculare desfăşurate în instituţiile de învăţământ, dar în afara
clasei şi a lecţiei;
- activităţi extracurriculare desfăşurate în afara instituţiilor de învăţământ, dar
sub incidenţa acestora;
- activităţi extracurriculare desfăşurate în instituţiile de învăţământ, de alte
instituţii cu funcţii educative;
- activităţi extracurriculare desfăşurate în afara instituţiilor de învăţământ, de alte
instituţii cu funcţii educative.
În funcţie de grupul ţintă vizat şi dimensiunea acestuia, activităţile
extracurriculare sunt:
- activităţi cu întreaga clasă de elevi;
- activităţi realizate pe grupe de elevi;
- activităţi individualizate;
În funcţie de dimensiunea educaţională dominantă, activităţile extracurriculare
sunt:
- activităţi de educaţie intelectuală;
- activităţi culturale;
- activităţi sportive;
- activități artistice;
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- activități de educație morală.
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.
Prezint în continuare activitățile extrașcolare la care am participat cu elevii mei
din clasa a III a, în acest an școlar, 2021-2022, prin activități realizate în clasă, în școală
și transmise online părinților, comunității locale sau pe diferite grupuri educaționale,
site-uri web sau platforme educaționale, având în vedere contextul epidemiologic în
care ne aflăm și în prezent din cauza virusului molipsitor, Sars – Cov2, care s-a abătut
asupra întregii omeniri începând cu luna martie 2020.
- 1 Decembrie, Ziua Națională a României;

- În așteptarea lui Moș Crăciun;
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- Ziua culturii naționale – Mihai Eminescu prin ochii copiilor;

- Ziua internațională a Omului de zăpadă;
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- Mica Unire – 24 ianuarie 1859;

Succes tuturor în activitate, dragii mei!
Bibliografie:
1. Cucoş, C., Pedagogie (ediţia a doua, revăzută şi adăugită), Bucureşti, Polirom, 2002.
2. Crăciunescu, Nedelea, Forme de activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii
ciclului primar, în “Învăţământul primar“ nr. 2, 3 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti;
3. Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, Adrian, Şcoala la răscruce. Schimbare şi
continuitate în curriculumul învăţământului obligatoriu, Editura Polirom, 2002.
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII

Prof. înv. primar si prescolar BADEA IOANA
SCOALA GIMNAZIALA PROF. ION IONITA BURIAS PERIS

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.
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Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. Copilul
traiește într-o lume dominată de mass media, influențele nefaste ale televizorului și
calculatorului acționând asupra sănătății psihice și morale. Acestea contribuie la
transformarea elevilor în persoane incapabile de a se controla comportamental și
emotional. Activitățile de acest gen, cu o deosebită influentă formativă, au la bază
toate formele de acțiuni turistice, ateliere de creatie, concursuri și parteneriate cu alte
instituții
Activitățile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica și creativă de a
ocupa timpul liber al elevilor, instituția de învătământ ce promovează astfel de activități
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau
național. Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi
eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul
rând, o atitudine creatoare, atât în modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu
elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a
elevilor.
Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea
tuturor reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face școala accesibila.
Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent
părinții cu tot ce se întâmplă în școala, dar putem promova activităție și implicit școala
în cadrul căreia acestea se desfășoară. Prin combaretea violenței din unitatea școlară,
reducerea incidentelor din cadrul acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea
toleranței și a unui spirit moral-civic pozitiv în care elevii se integrează cu ușurință
crează o imagine pozitivă a școlii.
În concluzie, imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce
au aceștia nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea
învățării, combaterea discriminarii, reducerea violentei, promovarea unui
comportament moral pozitiv, și participarea la activitați extrașcolare. Școala noastră,
în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante.
Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice,
fiecare contribuind individual asupra imaginii, de ansamblu, a instituției școlare.
Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece aceasta imagine pozitivă se
crează greu și se poate pierde rapid.
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PROMOVAREA IMAGINII GRADINITEI

PROF. INV. PRIMAR SI PRESCOLAR Balan Anca Florentina
GPN. LITENI

Prin cuvantul ,,Gradinita,, intelegem; bucurie, joaca, fericire, prietenie dar si
institutia de educatie care are un rol extrem de important si anume acela de a oferi
sprijin educative atat pentru copii cat si pentru parinti.
Noi, cadrele didactice avem misiunea de a promova un invatamant deschis,in
mod egal pentru toti copiii indiferent de religie, nationalitate,statut social. Educatia
este libera pentru oricine si este foarte imortanta pentru traseul in viata a fiecarui
individ.
Promovarea imaginii gradinitei noastra, prinoferta educational este una din
tintele proiectului de dezvoltare institutional. Unele din activitatile la grupa au caracter
ocazional si iau forme variate.
De exemplu;
-Vizionarea in grup a unor spectacole, teatru de papusi.
-Organizarea si participarea la actiuni comune si relevante
-Cooptarea diferitilor reprezentanti ai comunitatii locale ca parteneri in procesul
educative.
-Participarea la concursuri locale,judetene,nationale si internationale avizate de
MEN.
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Pentru a fi mereu pregatiti cu tot ce este de actualitate depunem eforturi in
asigurarea unor spatii de invatare sigure,adaptate nevoilor fizice, psihologice,
confortabile pentru fiecare prescolar, atat in interiorul gradinitei cat si in spatial
exterior.
Parintii vor fi informati cu privire la calitatea serviciilor din gradinita,competent
cadrelor didactice, cadrul ambiental, parteneriate in care este gradinita implicata,
resursele materiale ale gradinitei. Este foarte important si necesar un climat stimulativ
iar de aceea crearea acestei imagini se realizeaza in primul rand prin fiecare cadru
didactic din institutie.
In acest an scolar derulam o serie de parteneriate cu comunitatea locala prin care
promovam imaginea gradinitei noastre. Amintesc doar cateva;
-Acord de parteneriat cu GPN Aschiuta Suceava
-Proiect educational-Umblati prin lumina-parteneriat cu Biserica SF. ARHANGHELI
MIHAIL SI GAVRIL
-PARTENERIAT Gradinita-familie-IMPREUNA PENTRU O GRADINITA MAI
BUNA.
Prin initierea activitatilor educative scolare si extrascolare am reusit sa atragem atentia
asupra potentialului prescolarilor nostri dar si formarea unor copii sanatosi, activi,
independenti, creative si eficienti pentru a se putea adapta usor in regimul scolar si la
orice situatie in viata de zi cu zi.
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII

AUTOR: PROF. BĂLAN DANIELA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ VULCANA PANDELE, JUD. DÂMBOVIȚA

Educația constituie o componentă a exitenței socioumane. Ea este astfel un proces
in desfășurare, un dat nemijlocit, intrinsic al acestei existențe.
Într-un cuvant, educația este un fenomen ontic ce ființează in cadrul sistemului
social.
Nu inseamnă că ea se topește in conținutul celorlalte elemente ale sistemului,ci se
implică în transformarea și evoluția lor.
Școala are o răspundere certă în dezvoltarea personalității tinerilor. Una dintre
funcțiile sale este de a îmbogăți sistemul de reprezentări de sine ale elevilor. Activitățile
consacrate acestui scop se desfășoară, desigur, într-un cadru instituționalizat,
reglementat, dar diferiților actori le este lăsată o mare marjă de libertate.
Trebuie deci, definite suficient de precis obiectivele și competențele de atins și
bine distinse rolurile diferiților actori, în funcție de poziția lor în instituția școlară și de
modul de intervenție.
În contextul actual al sistemului de învățământ un rol major îl ocupă promovarea
imaginii școlii,al acestei instituții care formează caractere și modelează sufletul
copiilor.
Promovarea imaginii școlii poate fi realizată prin
 realizarea unei pagini WEB –
 Organizarea şi participarea la acţiuni comune şi relevante pentru comunitate
 Monitorizarea activităţii extraşcolare şi a concursurilor şcolare
 Iniţierea activităţilor educative şcolare şi extraşcolare diferenţiate, care să
răspundă socializării copiilor (concursuri, reuniuni, întâlniri cu agenţii
economici,personalităţi
 Iniţierea de programe de formare a copiilor pentru realizarea unor proiecte în
beneficiul comunităţii (participarea la acţiuni organizate în scop umanitar)
 Întreţinerea şi dezvoltarea patrimoniului şcolar pentru crearea unui ambient
favorizant procesului de învăţământ
Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale,
antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea
interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar,
oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor
personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.
Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor
cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi
maximizeze potenţialul intelectual.
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Aceste activități devin astfel mijloace de interacțiune cu comunitatea, contribuind
la promovarea imaginii școlii.
Un alt element important care face cunoscută activitatea instructiv-educativă a
unei școlii este Internetul.
Beneficiem în prezent de o gamă variată de aplicații web care permit transmiterea
în timp real al activităților desfășurate în școală.
Introducerea Internetului şi a tehnologiilor moderne duce la schimbări importante
în procesul de învăţamânt.
Astfel, actul învăţării nu mai este considerat a fi efectul demersurilor şi muncii
profesorului, ci rodul interacţiunii elevilor cu calculatorul şi al colaborării cu
profesorul. Această schimbare în sistemul de învăţământ a urmărit nişte obiective bine
structurate şi anume:
 Creşterea eficienţei activităţilor de învăţare
 Dezvoltarea competenţelor de comunicare şi studiu individual dar si
promovarea scolii.
 Perspectiva relaţională este îmbunătăţită prin stabilirea unei relaţii umane şi
sociale între educat şi educator.
Internetul capătă noi valenţe, devenind o componentă de bază a învăţământului
modern românesc, menit să integreze mai bine elevul în societate, si este totodată un
canal de transmitere de informații către și pentru comunitate.

BIBLIOGRAFIE:
MARINESCU, Silvia,2003, Invitație la educație, Carminis
NICOLA, Ioan, 2003, Tratat de pedagogie școlară, Aramis
POTOLEA, Dan, 2008, Pregătirea psihopedagogică, Polirom
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Rolul părinților și al școlii în educația copiilor

Prof. înv primar Balint Andreea – Iuliana
Liceul Teoretic ,,Lascăr Rosetti,, Răducăneni

Educația aduce cu sine multe beneficii, atât pentru individ, cât și pentru societate
– îmbunătățește perspectivele de carieră, stimulează economia și chiar poate extinde
durata de viață. Mai mult, potrivit studiilor, educația poate face oamenii mai fericiți!
De aceea, este absolut esențial ca educația, indiferent de natura sa, să fie aplicată încă
din primele luni de viață ale copilului tău.
Educația este foarte importantă în cadrul societății. Este baza pentru susținerea
culturii, instruirea individuală și pentru evoluția umanității. Educația școlară, care
cuprinde metodele tradiționale – de bază și universitară, nu s-a schimbat prea mult dea lungul timpului. Cu toate acestea, transformarea digitală a modificat semnificativ
felul în care este văzut acest proces. Educația înseamnă, însă, mult mai mult decât
instruire formală – aceasta poate începe încă de la naștere și se manifestă în toate
mediile sociale în care este prezent individul.
Cel mai bun predictor al succesului elevilor este măsura în care familiile
încurajează învățarea acasă și se implică în educația copilului lor.
Atunci când părinții sunt implicați în viața școlară a copiilor lor, aceștia
beneficiază de sprijin și cunoștințe, fiind o cale prin care cei mici să-și dezvolte dorința
pentru cunoaștere. Încurajarea implicării părinților este mai mult decât o curtoazie
obișnuită – este o modalitate excelentă de a crea un mediu de învățare pozitiv.
Cercetările au arătat o scădere a procentului de părinți care să susțină
comunicarea intimă dintre părinte-profesor. Părinții moderni preferă metode de
comunicare la distanță, cum ar fi platformele online și sunt mai puțin susceptibili să
participe la ședințe sau activități școlare. În timp ce tehnologia și instrumentele digitale
pot ajuta familiile să rămână informate, elevii își pot pierde interesul pentru școală
atunci când părinții nu își oferă sprijinul.
Pe de altă parte, profesorii observă schimbări importante în clasele lor atunci când
părinții se implică, cum ar fi îmbunătățirea motivației și performanței elevilor. De
asemenea, colaborarea cu părinții poate ajuta la identificarea nevoilor și obiectivelor și
pot exista discuții despre modul în care părinții pot contribui. Comunicarea cu familia
oferă profesorului posibilitatea de a asculta preocupările acestora și de a le explica mai
multe despre educația celor mici.
Cel mai bun predictor al succesului elevilor este măsura în care familiile
încurajează învățarea acasă și se implică în educația copilului lor.
Atunci când părinții sunt implicați în viața școlară a copiilor lor, aceștia
beneficiază de sprijin și cunoștințe, fiind o cale prin care cei mici să-și dezvolte dorința
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pentru cunoaștere. Încurajarea implicării părinților este mai mult decât o curtoazie
obișnuită – este o modalitate excelentă de a crea un mediu de învățare pozitiv.
Cercetările au arătat o scădere a procentului de părinți care să susțină
comunicarea intimă dintre părinte-profesor. Părinții moderni preferă metode de
comunicare la distanță, cum ar fi platformele online și sunt mai puțin susceptibili să
participe la ședințe sau activități școlare. În timp ce tehnologia și instrumentele digitale
pot ajuta familiile să rămână informate, elevii își pot pierde interesul pentru școală
atunci când părinții nu își oferă sprijinul.
Pe de altă parte, profesorii observă schimbări importante în clasele lor atunci când
părinții se implică, cum ar fi îmbunătățirea motivației și performanței elevilor. De
asemenea, colaborarea cu părinții poate ajuta la identificarea nevoilor și obiectivelor și
pot exista discuții despre modul în care părinții pot contribui. Comunicarea cu familia
oferă profesorului posibilitatea de a asculta preocupările acestora și de a le explica mai
multe despre educația celor mici.
Potrivit specialiștilor, implicarea părinților îi poate ajuta pe cei mici în mai multe
moduri, precum:
Să obțină note mai mari la școală;
Să aibă un scor peste medie la testele naționale;
Să fie activi și implicați în timpul orelor;
Să aibă încredere în propriile abilități;
Să socializeze ușor și eficient cu partenerii de joacă;
Să fie empatici și înțelegători cu cei din jur;
Să își continue educația și după terminarea liceului. Iată câteva modalități prin
care poți să te implici activ în educația copilului:
Comunică regulat cu cadrele didactice ale copilului. Pune întrebări cheie, precum:
în ce domenii se descurcă, ce mai poate fi îmbunătățit și cum îl poți susține și ajuta de
acasă;
Participă la cât mai multe activități școlare: ședințe cu părinții, serbări, festivități
sau lecții deschise;
Planifică excursii cu scop educațional în afara școlii. Câteva exemple de activități
– excursii, tururi de muzee, vizite la bibliotecă. Dacă cel mic învață despre animale, ați
putea merge împreuna la un muzeu de științe naturale. Acest lucru îi va oferi copilului
posibilitatea de a aplica în viața reală cunoștințele pe care le-a dobândit la grădiniță sau
școală;
Organizează lecții interactive acasă. Activitățile domestice pot îmbunătăți
procesul de învățare. De pildă, poți crea cântece și rime cu vocabularul învățat la clasă,
ori să înlocuiești anumite instrumente muzicale cu obiecte casnice. O sesiune de gătit
distractivă îi poate oferi celui mic ocazia de a-și dezvolta înțelegerea despre sănătate și
nutriție;
Urmăriți împreună filme și videoclipuri educaționale;
Pune întrebări în mod regulat despre cum a fost la școală, dacă a învățat ceva nou,
precum și despre cea mai grea parte a zilei. Comunicarea acasă îi încurajează pe copii
să revizuiască ceea ce au învățat pe parcursul zilei;
Pune bazele învățării unei limbi străine. Deși învățământul formal poate include
predarea unei limbi străine, acasă poate fi mediul în care copilul să se familiarizeze cu
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vocabularul și expresiile de bază. Poți face acest lucru prin desene animate în
limba engleză, de pildă, în timp ce poți evidenția anumite cuvinte cheie, precum fructe,
animale sau membri ai familiei.
Așadar, o educație bună aduce stimă de sine, perspective de carieră mai bune,
sănătate îmbunătățită și o mai bună înțelegere a lumii. Deci, data viitoare când copilul
te întreabă de ce trebuie să meargă la școală, spune-i că educația îl va ajuta să fie un
adult mai fericit!
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Curte modernă de grădiniță

Bálint Mária,
Grădinita Csipkerózsika

Datorită programului municipalității de mărire a eficienței energetice, clădirea
instituției noastre, a Grădiniței „Csipkerózsika”, a fost renovată în acest an, dar curtea
a fost complet distrusă în urma lucrărilor. Trotuarul și drumul din fața clădirii sunt
prăbușite, arbuștii din zona verde au crescut prea mult și copiii nu se pot juca în această
zonă. Prin urmare, colectivitatea grădiniței noastre, ca răspuns la un proiect al
consiliului local, a propus un program de construire a unui traseu educativ pentru
circulație, program care a fost câștigat prin vot public și va fi realizat în acest an.
Traseul educativ pentru circulație le va permite copiilor să învețe regulile de
circulație corecte prin joc și practică. Grădinița noastră promovează de mai mulți ani
transportul ecologic și a fost implicată în mai multe proiecte și evenimente în calitate
de organizator și sponsor. Departamentul de poliție rutieră a sprijinit întotdeauna
inițiativele noastre, am realizat mai multe proiecte comune și ne bazăm în continuare
pe cooperarea și sprijinul lor.
Planul nostru este de a crea o zonă verde cu poteci, semne de circulație, treceri de
pietoni și semafoare, adaptate la dimensiunea copiilor, astfel încât aceștia să se poată
juca și exersa regulile de circulație în curtea școlii. Astfel, am modifica micul gard din
curte, am aranja arbuștii și am picta pe trotuar șotroane, ca copii să se simtă aici cât
mai bine.
Părinții nu au voie să intre în clădire din cauza regulilor în vigoare din cauza
epidemiei, așa că am dori să creăm și pentru ei o zonă de așteptare plăcută, cu bănci și
suporturi pentru biciclete, în speranța că vor veni cât mai mulți cu bicicleta la grădiniță
în loc să vină cu mașina.
Am constatat că părinților le place să stea în grădina grădiniței pe vreme bună
înainte de a pleca acasă după-amiaza, așa că este important pentru noi ca copiii să își
poată petrece timpul liber într-un mediu sigur și estetic și să se bucure de a merge pe
bicicletă sau pe bicicletă de alergare cu colegii lor. Cu bicicleta de alergare, copiii mici
învață să se echilibreze în ritmul lor, fără presiune sau anxietate. Bicicleta de alergare
nu este doar un obiect de modă, ci poate fi o modalitate mai eficientă de a-i învăța pe
copii să meargă pe bicicletă. În același timp, îi poate învăța pe copii cum să manevreze
impulsul în siguranță. Pe măsură ce drumul coboară în pantă, copilul coordonează
viteza pe care o creează el însuși; trage în sus picioarele, când vrea să meargă mai
repede, le pune jos când vrea să încetinească; când vine o băltoacă, se pregătește din
timp pentru ea, astfel încât corpul să răspundă rapid la stimulii veniți din creier.
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Mergând pe bicicleta de alergare, copilul își menține ambele picioare pe sol, astfel
este eliminat sentimentul lui de pericol, prin urmare, bicicleta de alergare poate, de
asemenea, să sporească încrederea în sine a copiilor mai timizi și mai puțin pricepuți.
Refuzul de a merge pe bicicletă poate fi, de asemenea, un semn de retard motor.
Unii copii au probleme cu mișcarea laterală, iar părinții adesea nici nu observă
acest lucru, deoarece nu este evident pentru un ochi nespecialist. De obicei, acești copii
nu au reușit să se târască și să se cațere când erau bebeluși și este posibil să își fi
schimbat poziția în loc de un un model alternativ dreapta-stânga printr-un un model cu
două mâini și două picioare. Mai târziu, ei pot fi cei care au dificultăți în a învăța să
pedaleze - explică specialistul. Ce se întâmplă în creier în timp ce pedalezi?
Mișcarea de înfășurare joacă un rol important în formarea conexiunilor dintre
celulele nervoase.
1. Îmbunătățește starea fibrelor de substanță albă din creier, în special în zonele legate
de funcția motorie. Substanța albă permite comunicarea în cadrul sistemului nervos,
iar leziunea acesteia duce la probleme grave.
2. Îmbunătățește coordonarea (menține substanța albă).
3. Accelerează timpul de reacție (antrenează, de asemenea, substanța albă).
4. Stimulează producția de neuroni, ajutând astfel performanța cognitivă.
5. Îmbunătățește memoria și concentrarea.
Prin acest proiect vom face curtea grădiniței noastre nu numai mai frumoasă și
mai estetică, ci și mai utilă! În același timp, această pistă nu este doar pentru noi, ci și
pentru toate grădinițele din oraș, care ne pot vizita, când învață despre regulile de
circulație și aici își pot testa și exersa abilitățile de circulație, atât de mers pe jos, cât și
pe bicicletă.
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Promovarea imaginii şcolii în activitatea instructiv –
educativă online tehnici şi strategii

Prof. itinerant şi de sprijin Balint Ingrid,
Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă „Orizont” Oradea

În zilele noaste, unitatea de învățământ trebuie să fie pregătită să facă față unor
cerințe tot mai complexe din partea societății contemporane și să își revendice locul
său în viața copiilor pe care îi educă, dar și în centrul comunității. Cerințele
beneficiarilor fac din unitatea de învățământ un cadru viu, un mediu în continua
schimbare. Internetul, privit cu reticență inițial, a devenit acum un mediu de promovare
nelimitat, prin care o școala își poate construi o imagine.
Crearea 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.
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 și se poate pierde rapid.
Cadrele didactice au fost nevoite să se adapteze rapid, să se informeze, să se
formeze, să pună în practică derularea activităţii didactice excusiv prin mijloace
digitale.
A fost o provocare, care ne- a determinat să facem cunoştinţă cu diferite platforme
şi aplicaţii digitale. Acest tip de educaţie este o oportunitate modernă şi nouă, care ne
prezintă o altă alternativă de învăţământ.
Reguli pentru comunicarea eficientă în online – tehnici şi strategii
Comunicarea eficientă, atât în mediul online, cât şi în viaţa cotidiană, ar trebui să
ţină cont de câteva reguli:
Respectarea netiquette
Unul din modurile de a comunica eficient online este să urmezi principiul general
al unei etici online, sau a unei netiquette. Acesta se referă la practica respectului şi a
amabilitatii în mediul online. Comunicările arogante sau nepoliticoase creează bariere
în comunicarea eficientă, atât în mediul online, cât şi în viaţa cotidiană.
Alege mijloace de comunicare online potrivite
În online există diverse mijloace de comunicare, fiecare dintre ele funcţionând
eficient în anumite situaţii. De exemplu, dacă lansezi un produs nou, ar fi util să
exemplifici modul de utilizare al acestuia şi să apelezi la suport video, inclusiv prin
live streaming.
Foloseşte limbajul concis şi clar
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Dacă nu comunici printr-o conferintă video, atunci, cel mai probabil, vei apela la
email-uri, chaturi, forumuri şi alte canale de comunicare scrisă online. În acest caz,
utilizarea unui limbaj corect, concis şi clar este foarte importantă, fiind cheia
transmiterii corecte a mesajului.
Pentru a atinge obiectivele comunicării, evită ambiguitatea şi elimină informaţiile
suplimentare sau irelevante.
Construieste-ţi un profil online favorabil
Dacă vrei să ai audienta şi să impui credibiliate mesajelor tale, este important să
îţi creezi un profil online favorabil, adică să îţi gestionezi cu atenţie conduita şi să
adopti o manieră competentă, empatică şi profesională. În plus, ai grijă ca cei care te
urmăresc online să se simtă căutaţi, apreciaţi şi bine primiti.
Tehnici de comunicare
Dacă ţi-ai propus să ajungi să deprinzi arta comunicării interpersonale, atât în
viaţa cotidiană, cât şi în mediul online, iată câteva tehnici care te pot ajuta considerabil
pentru a ajunge la o comunicare asertivă, foarte eficientă:
 Zâmbeşte
 Pune întrebări deschise
 Comunicare asertivă şi ascultare
 Oferă şi primeşte feedback
 Empatizează cu interlocutorii tăi
 Regula de aur (Fii autentic, amabil şi tratează-i pe ceilalţi cu respectul pe
care doreşti să îl primeşti.
Comunicarea interpersonală eficientă ar trebui să contribuie la consolidarea
relaţiilor şi la creşterea încrederii reciproce)
Concluzie „Educația digitală oferă un plus de informație pentru identificarea unor
modalități de adaptare la viitor și de abordare a provocărilor cu care se confruntă
sistemele de învățământ. Indivizii care vor avea o educație digitală vastă vor fi cei care
vor fi ținta locurilor de muncă din viitor”

Bibliografie:
Cucoş C., (2014), Pedagogie, Ediţia Polirom, Iaşi
Roco M., (2004), Creativitate şi inteligenţă emoţională, Colecţia Collegium
https://edict.ro/
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Promovarea imaginii unității de învățământ
- proiect educațional –

Școala Gimnazială Lazuri – Comișani, jud. Dâmbovița
Prof. înv. primar: Băluță Simona - Alexandra

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.
Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare.
Activitățile de acest gen, cu o deosebită influență formativă, au la bază ateliere de
creație, concursuri și parteneriate cu alte instituții.
Activitățile extracurriculare 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, la nivel local și județean.
Activitatea extracurriculară este o componentă educaţională valoroasă şi
eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând, în primul
rând, o atitudine deschisă și inovativă, atât în modul de realizare al activităţii, cât şi în
relaţiile cu elevii, asigurând o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă
a elevilor. Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice,
fiecare contribuind individual asupra imaginii de ansamblu a instituției școlare.
Promovarea imaginii unității de învățământ 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.
Scoala Gimnazială Lazuri dă posibilitatea părinților să aleagă activitățile
extracurriculare la care doresc să participe copiii/elevii, având în vedere următoarele
aspecte:
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- Promovarea imaginii școlii la nivelul comunității locale;
- Realizarea unor activități de informare despre integrarea si progresul elevilor,
despre resursele educaționale folosite; participarea la „activități deschise“, prin
organizarea unor activități de tip: expoziții cu produse ale activității elevilor, serbări,
concursuri școlare etc.
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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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII

Prof. înv. primar: BĂNĂRESCU MONICA - MIHAELA
Școala Gimnazială Nr. 1 Mizil

În societatea actuală are loc un proces dinamic care obligă toate categoriile
sociale să ţină pasul cu evoluţia societăţii şi implicit a educaţiei.
În prezent, unitatea de învățământ, trebuie să fie pregătită să facă față unor
cerințe tot mai complexe din partea societății contemporane și să își revendice locul
său în viața copiilor pe care îi educă, dar și în centrul comunității. Cerințele
beneficiarilor fac din unitatea de învățământ un cadru viu, un mediu în continuă
schimbare. Internetul, a devenit acum un mediu de promovare nelimitat, prin care o
școală își poate construi o imagine.
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.
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.
În conturarea unei strategii de optimizare a imaginii unei şcoli, se ţine cont, în
primul rând, de obiectivele instituţiei şcolare dar şi de orizontul de aşteptare
al comunităţii. Factorul principal în crearea imaginii şcolii îl reprezintă
calitatea procesului instructiv şi educativ asociată cu calitatea cadrelor didactice.
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.
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Mesajul transmis comunității locale trebuie să fie consistent, să provină din mai
multe surse și să exprime specificul unității respective în peisajul educativ local.
Transmiterea regulată a veștilor pozitive despre școală către toți agenții
instituționali (sponsori, autorități, părinți, elevi) menține școala în atenția generală a
comunității. Pentru realizarea acestui deziderat este indicat să se creeze în școală o
atmosferă primitoare și expresivă, plasând la vedere materiale promoționale, produse
ale activității elevilor școlii (intervenții în media, întruniri, festivități), să se realizeze
proiecte comunitare în care să fie implicați elevii. Pagina web și revista școlii au de
asemenea un rol important în promovarea imaginii școlii în comunitate.
Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în
procesele de descentralizare şi asigurare a calităţii este susținută de personalizarea
ofertei educaţionale la nivel instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în
funcţie de nevoile şi interesele partenerilor şi beneficiarilor procesului educational.
Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se
realizează, în primul rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții
fiind primii, interesați de acest aspect.
Crearea acestei imagini 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 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 este o componentă educaţională valoroasă şi
eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând, în primul
rând, o atitudine deschisă și inovativă, atât în modul de realizare al activităţii, cât şi în
relaţiile cu elevii, asigurând o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă
a elevilor.
Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea
tuturor reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele
și produsele activităților. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu
doar că putem ține la curent părinții cu tot ce se întâmplă în școală, dar putem promova
activitățile și implicit școala în cadrul căreia acestea se desfășoară.
Prin combaterea violenței din unitatea școlară, reducerea incidentelor din cadrul
acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleranței și a unui spirit moral-civic
pozitiv în care elevii se integrează cu ușurință, se creează, treptat, o imagine pozitivă a
școlii.
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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.
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LECȚII DE VIAȚĂ - ȘCOALA ÎN PANDEMIE

Prof. Bandac Lăcrămioara-Daniela

În cadrul Proiectului privind Învățământul Secundar (ROSE), subproiectul:
Împreună vom REUȘI! (Rezultate-Educație-Unitate-Speranță-Implicare), în luna
noiembrie, s-a organizat atelierul de lucru „Lecții de viață-Școala în pandemie” care a
urmărit dobândirea unor elemente de gândire critică prin
luarea unor decizii
informate
și
deprinderi legate
de
protecția
personală
în
contextul
pandemiei SARSCov2. În urma
activității, elevii și-au îmbunătățit cunoștințele
despre metodele de prevenire a bolii COVID-19
dar și despre beneficiile și reacțiile adverse
ale vaccinurilor.
În cadrul atelierului, elevii au
identificat surse de încredere de informare, au
propus scheme de demascare a dezinformării
în mediul online. De asemenea, activitatea a
propus o temă de dezbatere legată de școala
online și offline din timpul pandemiei și
modul în care această trecere a afectat starea
de bine a elevilor și profesorilor în această perioadă. S-au adresat întrebări de reflecție
elevilor și aceștia și-au expus punctul de vedere.
• Care au fost problemele cu care
te-ai confruntat în timpul cursurilor
online?
• Ce te-a ajutat/a însemnat ceva
pentru tine în timpul orelor online?
• Ce a fost frustrant/dezamăgitor
pentru tine în timpul orelor online?
• Folosește trei cuvinte pentru a
descrie școala online.
• Folosește cinci cuvinte pentru a
descrie școala reală.
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S-au propus câteva recomandări în diverse situații, precum și cea pandemică
pentru a avea o stare de bine: să se menţină conexiunea virtuală cu grupul social, să se
menţină o alimentație echilibrată, să se limiteze timpul de expunere la canalele de ştiri,
să se facă mişcare în aer liber sau antrenamente zilnic și să se concentreze pe aspectele
pozitive ale vieţii.
Atelierul a avut o prezentare generală, iar pe măsură ce s-a derulat s-au folosit şi
alte prezentări şi materiale. Elevilor și părinților le-au fost adresate diverse întrebări
de-a lungul discuției pentru a-i antrena și a interacționa unii cu ceilalți.

Elevii au fost încurajați să-și exprime părerea pentru că, fiind din zone diferite
și cu situații complet diferite în familii, ei au trăit cumva diferit această perioadă a
pandemiei. Elevii au discutat despre ce i-a ajutat cu adevărat să depășească dificultățile
din această perioadă, despre câștigurile și pierderile din acestă perioadă.
La sfârșitul activității, participanții au exprimat printr-un cuvânt sau idee
această perioadă: „Care este cel mai bun titlu pentru acest capitol din viața ta?”
Activitatea a fost coordonată de doamnele profesoare: Rogojină Alexandra,
Croitoru Tatiana, Grădinaru Corina, Bandac Daniela.
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PROMOVAREA IMAGINII SCOLII
“IMPREUNA PENTRU VIITOR”

Profesor de sprijin, Baraitaru Azaleea Veronica
Scoala Gimnazială “Regele Mihai I” Dr. Tr. Severin

În lumea contemporana, se promoveaza sisteme de educatie proiectate in
concordanta cu caracteristicile unei societati dinamice si deschise. Prine ducatie se
urmareste cultivarea capacitatilor indivizilor de adaptare, integrare la locul de munca
si in comunitate, de comunicare eficienta intr-o varietate de forme si context, de
accesare, analizare si administrare a informatiilor prin utilizarea TIC si a mass-media,
de colaborare si lucru in echipa, de adaptare la diverse roluri si responsabilitati, se
stimuleaza creativitatea, curiozitatea intelectuala, gandirea critica si receptivitatea la
nou.
Deschiderea spre nou se realizeaza datorita cadrelor didactice pregatite care
ntervin in favoarea acestei dezvoltari continue a scolii. Analizand ceea ce se cere de la
unitatea de invatamant, putem stabili si cum anume o putem promova. Beneficiarii, atat
directi, cat si indirecti (elevii, parintii, cadrele didactice) sunt cei ce intra in contact cu
mediul scolar, comunitatea fiind astfel influentata de scoala.
Promovarea imaginii institutiei este sustinuta de personalizarea ofertei
educationale la nivel institutional prin diversificarea si flexibilizarea acesteia in functie
de nevoile si interesele partenerilor si beneficiarilor procesului educational. Crearea si
promovarea unei imagini pozitive in comunitate se realizeaza, in primul rand, prin
rezultatele scolare pozitive ale elevilor, parintii fiind primii interesati de acest aspect.
Realizarea acestei imagini se realizeaza prin fiecare cadru didactic din institutie,
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educatie
individualizata, adaptata la particularitatile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice
in strategii de predare attractive vor contribui la o imagine pozitiva asupra scolii.
Promovarea imaginii institutiei se realizeaza si prin elaborarea unor proiecte la nivel
local, judetean si national care sa vizeze multiplicarea experientei positive si a
exemplelor de buna practica in managementul institutional.
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Activitatile extrascolare sprijina promovarea imaginii institutiei de invatamant.
Activitatile de acest gen cu o deosebita influenta, au la baza toate formele de actiuni:
ateliere de creatie, concursuri si parteneriate cu alte institutii. Ele dau o alternative
sanatoasa, practica si creativa de a ocupa timpul liber al elevilor, institutia scolara ce
promoveaza astfel de activitati beneficiind de imaginea pozitiva binemeritata, atat la
nivel local, judetean sau national.

Promovare aimaginii pozitive a institutiei scolare se realizeaza prin publicarea
tuturor reusitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele
si produsele activitatilor. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu
doar ca putem tine la current parintii cu tot ce se intampla in scoala, dar putem promova
activitatile si implicit scoala in cadrul careia acestea se desfasoara.
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Importanța activităților educative realizate în online
pentru promovarea imaginii școlii

Prof. înv. primar: Barbir Emilia Daniela
Prof. înv. primar: Bodnariuc Gabriela Cristina

Educația este cel mai puternic motor al schimbărilor sociale și al dezvoltării, dar
pentru activarea acestui motor sunt necesare schimbări fundamentale, care să facă
posibilă dezvoltarea unei societăți echitabile, bazată pe cunoaștere. Ar trebui ca școala
să țină cont de marile schimbări ale lumii moderne și să recționeze prima, schimbând
sistemul educațional vechi cu unul modern. Este ciudat, dar sistemul educațional este
deosebit de inert și este cel care, de multe ori, se schimbă ultimul.
Necesitatea de adaptare a instituțiilor de învățămînt la schimbările mediului, la
nevoile individuale ale clienților presupune implimentarea marketingului în obiectul
de activitate al acestora, cu scopul îmbunătățirii serviciilor, menținerii și promovării
acestor servicii în condiții de maximă eficiență. Anume marketingul educațional ar
trebui să configureze viziunea unei școli a secolului XXI și să pregătescă elevii pentru
viitor.
O școală trebuie să producă și să ofere pieței ceea ce se cere efectiv, să-și
orienteze activitatea în funcție de așteptările consumatorilor, mai precis a elevilor și a
părinților acestora. Marketingul este un demers științific care presupune nu numai
cunoașterea de cerințe de consum, ci și anticiparea lor, adaptarea permanentă la nevoile
consumatorilor în vederea păstrării unui parteneriat bine consolidat, bazat pe
mulțumirea familiilor. Acest demers presupune un ansamblu de metode și tehnici
științifice care să poată analiza cantitativ și calitativ fenomenul precum și previziunea
pieței. De aceea, marketingul devine o funcție a managementului. El este o știință care
presupune asimilarea la nivelul teoriei și acțiunii educaționale, a conceptelor
semnificative din domeniul educațional, crearea de concepte noi, generalizarea
teoretică și reflecția continuă asupra ideilor generate de practică, experimentarea unor
idei noi de investigare a consumului cultural și a comportamentului consumatorilor,
elaborarea unor instrumente de previziune a pieței educaționale.
Particularizând, putem spune ca marketingul educațional îndeplinește
următoarele funcții:
– investigarea pieței, a consumului de educație și a mediului;
– adaptarea politicilor de marketing educațioal la cerințele mediului;
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– adaptarea serviciilor educaționale la interesele, preferințele, nevoile,
așteptările, exigențele calitative ale consumatorilor, dar și cu dezideratele politicii
educaționale;
– practicarea unui management eficient al resurselor umane care, împreună cu
resursele materiale și informaționale să stimuleze efectele sinergice ale valorilor și
serviciilor educaționale și să asigure realizarea obiectivelor prestabilite.
Cercetarea nevoilor reprezintă partea cea mai importantă a studiilor consacrate
cererii de educație. Sociologii consideră că, fără a examina nevoile publicului, nu se
pot evalua efectele preferințelor și consumului de educație și, implicit, parteneriatul cu
familia devine mai fragil.
O latură care trebuie avută în vedere când e vorba de marketing educațional este
satisfacția față de serviciile educaționale. În cadrul parteneriatului școală- familie,
subiecții pot fi întrebați direct dacă sunt sau nu satisfăcuți de serviciile educaționale
oferite. Afirmațiile acestora trebuie raportate la nivelul de aspirații sau la așteptările
lor, dar și la experiențele anterioare. Dacă se cunoaște ce anume așteaptă publicul de la
procesul educațional, atunci se pot elabora strategii de marketing care să asigure
audiența maximă a ofertei educaționale.
Multe instituții educaționale din țările civilizate au birouri de admitere, programe
de atragere a fondurilor, asociații ale absolvenților și consultanți în promovare și relații
cu publicul. Aceasta înseamnă ca folosesc câteva instrumente de marketing, nu că sunt
orientate spre marketing. A fi orientat spre marketing înseamnă că principala sarcină a
instituției este determinarea nevoilor și dorințelor pieței-țintă și satisfacerea prin
structura, comunicarea, prețurile și livrarea de programe și servicii viabile, competitive
și adecvate.
O instituție cu orientare de marketing se concentrează pe cunoașterea și
satisfacerea nevoilor beneficiarilor săi. Aceste instituții recunosc că serviciile și
programele bune, eficiente sunt mijloace de a satisface mai bine piața-țintă. Fără a-și
satisface piața-țintă, instituțiile se vor trezi în derivă și vor fi uitate. Satisfacerea
nevoilor clienților nu înseamnă că instituția își va neglija misiunea și competențele sale
distincte pentru a oferi doar programele educaționale care sunt la modă la un moment
dat. Este de preferat ca instituțiile să caute consumatori de educație care să fie interesați
de oferta actuală și apoi vor adapta această ofertă pentru a o face cât mai atractivă.
Bibliografie:
Miclea, M., Lemeni, G., Consiliere si orientare- Ghid de educatie pentru cariera,
2004
Voiculescu, F., Analiza resurse – nevoi si managementul strategic in invatamânt,
2004
http://www.scritube.com, Marketing educational
Negrilă Iulian, Marketing educational
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PROMOVAREA IMAGINII ŞCOLII
Barbu Maria,
Șc. Gimnazială ”Tudor Vladimirescu”, Drăgășani

Procesele de transformare ale societăţii înregistrate în ultimii ani, tranziţia către
post industrialism şi societatea bazată pe cunoaştere reprezintă tot atâtea provocări
pentru sistemul de educaţie. Alături de asigurarea protecției tuturor elevilor,
dezvoltarea parteneriatelor comunitare în vederea protecției integrității fizice și
psihice a fiecărui copil, oferirea serviciilor de suport pentru promovarea unui mod
sănătos de viață, participarea copiilor în procese decizionale referitor la aspectele
vieții școlare, implicarea familiei și a societății în procesul decizional, crearea
condițiilor optime pentru dezvoltarea potențialului propriu în cadrul procesului
educațional, organizarea și realizarea unui proces educațional de calitate,
valorificarea eficientă a resurselor educaționale, promovarea imaginei instituției
școlare în care activez devine semnificativă. În acest context, o instituție de calitate
capătă noi valenţe şi implică noi roluri instituţionale.
De aceea, reieșind din contextul politicilor educaționale valorificate la moment în
România, prin care școala a devenit o instituție de acordare a unor servicii
educaționale, mi-am propus să abordez valențe de imagine ale școlii prin desăvârșirea
identității specifice a acestei instituții în valorificarea plenară a potențialului
educațional-căutând răspunsuri la întrebările:
 Există materiale care descriu scopurile şi realizările liceului?
 În ce măsură liceul este cunoscut publicului?
 Cât de frecvent comunitatea este informată despre realizările şi problemele
liceului?
 Ce mijloace sunt utilizate pentru a răspândi informaţia despre liceu?
 În ce măsură suntem implicaţi în activităţile de apărare / promovare a intereselor
beneficiarilor şi partenerilor?
 Care este gradul de asigurare a partenerilor?
 Ce acces are școala la resursele locale (financiare, materiale, umane)?
Imaginea unei instituţii educaţionale este determinată de un ansamblu de criterii,
reguli şi interpretări care sunt structurate de-a lungul timpului şi transmise prin
tradiţie, modificate şi îmbogăţite succesiv cu elemente noi, acceptate si asimilate de
comunitate.
Imaginea este dependentă de sistemul informaţional în care se formează, fiind
condiţionată de caracteristicile de vârstă, sex, religie, nivel de cultură şi instruire,
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apartenenţa etnică sau politică etc. Promovarea de imagine în sectorul instituțional nu
este la fel de avansată ca cel din domeniul corporatist, dar instituțiile au început să
adopte strategii mai sofisticate care să le deosebească de concurență. Acest lucru se
observă îndeosebi la instituțiile de învățământ, unde competiția mare determină o
creștere a nevoii de a se diferenția, deci de a face branding.
Preocuparea pentru imagine a devenit o prioritate în ultimele două decade, o
dată cu conștientizarea faptului că brandurile sunt unul dintre cele mai valoroase
bunuri intangibile pe care o firmă le are. Paul Temple remarca faptul că promovarea
imaginii apare ca o funcție a cât de bine reușește compania să răspundă nevoilor
clienților; ea este rezultatul unui marketing eficient, mai degrabă decât baza sa.
Imaginea stă la baza produsului sau serviciului și, de cele mai multe ori, ea reflectă
întreaga experiență pe care consumatorul o are cu produsul sau serviciul respectiv. De
altfel, verbul ”to brand” se referă la toate activitățile care influențează percepțiile
clienților și activitățile firmei.
De ce este important brandingul în cadrul intituțiilor? Așa cum se întâmplă în
cazul firmelor comerciale, dacă instituțiile reușesc să exprime cum și prin ce anume
se diferențiază, beneficiile nu întârzie să apară. Oamenii tind să se identifice cu
instituțiile cu branduri puternice.
Această asociere este importantă nu numai pentru creșterea profitului, dar mai ales
pentru crearea unei comunități
Imaginea unei institutii este un patrimoniu, fie că este moștenită, fie că este
inclusă în totalitatea bunurilor instituției, fie că este apreciată ca o dimensiune
subiectivă. Ca obiect de patrimoniu, imaginea se gestionează, se administrează la fel
ca orice alt bun patrimonial al instituției, indiferent de natura acestuia. O imagine
bună a instituției are o influență covârșitoare asupra succesului ei și asupra percepției
în rândul publicului larg. Dimpotrivă, o imagine negativă afectează, uneori într-o
manieră incredibilă, succesul instituției. Ca să fie eficientă, imaginea trebuie să evoce
ceva, să spună ceva, trebuie să invite, în esență, la un posibil și permanent dialog.
Dar este important să facem o deosebire între identitate și imagine. Identitatea
se referă la modalitățile prin care o instituție urmărește să se identifice pe sine, iar
imaginea reprezintă modul în care publicul larg percepe instituția respectivă.
Instituția își creează propria identitate cu scopul de a modela imaginea publicului
larg despre ea însăși, imagine care este determinată pentru fiecare persoană în parte de
o serie de factori. În acest context elementul-cheie devine cultura organizațională a
școlii care identifică semnificațiile acesteea, reprezintă codul genetic al organelor
școlare, prin care are loc dezvoltarea școlii per ansamblu prin cultură.
Formarea imaginii unei organizații se poate realiza aplicând o anumită
„politică”, ce ţine pe de o parte de stilul managerial al conducătorului organizaţiei şi
pe de altă parte de activitatea desfăşurată de angajaţi. Promovarea imaginii reprezintă
acţiunea de convergenţă şi de interferenţă a reclamei, publicităţii, utilizarea liderilor de
opinie şi a tehnologiilor de creare a evenimentelor pentru formarea unei imagini unitare
şi multidimensionale prin transmiterea unor mesaje.
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Managerul unei organizaţii şcolare poate promova în mediul intern şi extern al
unitătii o imagine pozitivă a acesteia, printr-o planificare riguroasă, folosind metodele
şi tehnicile potrivite.
Analizăm imaginea instituțiilor publice ca o marcă sau un produs. Imaginea este
un factor important care a fost recunoscut și studiat din 1950. În lucrarea sa
,,Managementul Marketingului,, Philip Kotler a definit imaginea, într-un sens larg, ca
reprezentând ,,ansamblul percepțiilor pe care un individ le are vis-a-vis de un obiect.
Conform studiilor de imagologie (Chiciudean, 2001), promovarea mărcii are la bază
caracteristicile sale, dar și condițiile de desfășurare a competiției între instituții. La o
imagine reală bună și o imagine externă bună există o situație de concordie între
instituție și spațiul public. Când imaginea reală este proastă, dar se promovează o
imagine externă bună, se produce manipularea opiniei publice. Dacă imaginea reală și
imaginea externă sunt precare, atunci există un semn clar al unei crize pentru
instituția respectivă.
Școala a avut un rol decisiv în dezvoltarea societății basarabene moderne.
Instituțiile școlare au îndeplinit roluri și funcții multiple într-o societate în care
modernitatea este tendențială și nu structurală.Această poziție îi dă autoritate școlii
dar, paradoxal, și o anumită fragilitate în spațiul public actual din cauza interferării
multor instanțe de socializare, iar unele dintre ele își arogă misiunea preluării unora
dintre competențele ce aparțineau altă dată exclusiv învățământului. Imaginea unei
școli este ansamblul reprezentărilor care îi sunt asociate unei identități specifice de
către toți actorii implicați în activitățile școlare-profesori, elevi, părinți, autorități,
mass media.
Imaginea școlii este un complex constituit din istoria organizației școlare,
calitatea ofertei educative, performanțele sale și stabilitatea instituțională, prestigiul
în comunitate. În conturarea unei strategii de optimizare a imaginii unei școli, se ține
cont, în primul rând, de obiectivele instituției școlare, dar și de orizontul de așteptare.
Echipa de conducere a școlii trebuie să aibă o preocupare constantă pentru
elaborarea și actualizarea unui plan de marketing care să evidențieze rolul școlii în
dezvoltarea academică, socială, emoțională, estetică, fizică a elevilor. Imaginea
instituțională este importantă și se completează cu rezultate cuantificabile (număr de
absolvenți, performanțe, integrare în muncă sau în alte structuri de învățământ și de
elemente ale culturii organizaționale ce țin de mituri, eroi, simboluri, modele
comportamentale, ritualuri, ceremonii). 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
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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.
Am trasat, în linii mari, aspecte care cred că ar trebui schimbate sau eliminate.
Bineînțeles, aceste schimbări necesită timp și efort susținut, și pot avea implicații
negative asupra instituției dacă nu sunt realizate cu respect față de așteptările și profilul
grupului țintă, propunându-mi să urmăresc în perspectivă:
 Dezvoltarea carierei didactice/manageriale prin intermediul proceselor evolutive
de: formare continuă / perfecţionare / dezvoltare profesională;
 Extinderea competențelor specifice în utilizarea tehnologiilor informaţionale și
de comunicare;
 Corelarea structurilor şi a momentelor din cariera didactică cu standardele
educaţionale şi asigurarea unei dinamici profesionale prin utilizarea sistemului
creditelor profesionale;
 Promovarea parteneriatului atât în planul relaţiilor interşcolare cât şi transşcolare;
 Constituirea, la nivel local şi raional, a unor reţele de inovare prin implicarea
tuturor factorilor educaţionali şi comunitari interesaţi de acest domeniu;
 Menţinerea imaginii școlii având în vedere dinamica resurselor şi a
contextelor.
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,
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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.
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Rolul părinților si al școlii in educația copilului

Bârzoi Rodica,
Liceul Tehnologic ,,Ion Mincu”Tg. Jiu

Începând din primii ani de viaţă, copilul preia de la cei din jur gesturi, atitudini,
limbajul, exemple de comportament. Prima relaţie a copilului cu lumea exterioară este
cea cu familia. Aceasta îi oferă copilului primele informaţii despre lumea care-l
înconjoară, primele norme şi reguli de conduită, dar şi climatul socio-afectiv. Acest tip
de relaţie este hotărâtoare în devenirea personalităţii.
Familia exercită influențe asupra copiilor care se pot manifesta fie direct, prin
acţiuni mai mult sau mai puţin dirijate, fie indirect, prin modele de conduită oferite de
părinţi-precum şi climatul socio-afectiv în care se exercită influenţele educaţionale
constituie primul model social cu o influenţă hotărâtoare asupra copiilor privind
formarea concepţiei lor despre viaţă, a modului de comportare şi relaţionare în raport
cu diferite norme şi valori sociale.
Procesul educarii morale a copilului este de lunga durata, desi incepe inca din
familie. Deprinderile de comportare civilizata, atitudinile copilului față de alții exprimă
de fapt atmosfera morala in care el a fost crescut in familie, sfaturile si indemnurile pe
care le-a primit de la parinti, exemplul personal pe care i l-au dat prin atitudinile si
faptele lor de conduita. Unii parinti nu inteleg ca adesea copilul este incorect nu pentru
că ar vrea sa se abată de la reguli, ci pentru că nu stie cum trebuie sa se comporte, nu
dispune de experienta morala necesară, nu cunoaste cerintele față de comportarea lui.
Parintii sunt datori să-i gaseasca copilului tovarăși de aceeasi varsta cu el. Ei nu
trebuie să-l silească să-si petreaca timpul numai in preajma lor. A-l priva pe copil de
posibilitatea de a se juca cu alti copii, inseamna a-l lipsi de bucuriile vietii. Nici un
copil nu poate să crească sănătos , sub aspectul intelectual si moral, dacă nu se dezvoltă
in colectiv si prin colectivul de copii.
Prin scoală copilul va putea interacționa cu colegii de clasă, va reuși sa se integreze
intr-un mediu social nou, va dobandi anumite abilitati practice de invățare a limbilor
straine ori de manuire a calculatorului. Acesta va fi invatat, ascultat si evaluat cu
regularitate in așa fel incât profesorii să se asigure ca micuțul a acumulat cantitatea de
cunostințe necesare pentru parcurgerea fiecarei perioade de studiu, folositoare in anii
de mai tarziu.
Școala este o instituție educativă destul de importanta, cu reguli stricte ce
trebuiesc a fi respectate in asa fel incat copilul sa beneficieze de cea mai buna invatare.
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Solicitările cadrelor didactice nu fac altceva decat să il ajute pe copil să se identifice
din punct de vedere profesional in societate, determinand capacitatea acestuia de
invațare si acumulare a cunostințelor necesare pentru viață.
In școală îşi dezvoltă vocabularul, capacitatea de a înţelege şi de a se exprima atât
verbal cât şi scris. Pe măsură ce înaintează în vârstă copilul învaţă să înţeleagă
informaţii tot mai complicate şi mai abstracte. Un profesor bun este cel care nu se
rezumă doar la lecțiile predate și atât, prin intermediul acestora el îi poate deschide
apetitul copilului pentru un anumit domeniu, pe care acesta va dori. Tot în cadrul școlii
copilul ar trebui să învețe cum să studieze,
Rolul scolii in viața oricarui copil este foarte important, reusind astfel sa il
pregateasca pentru nevoile vietii de adult.
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ASIGURAREA REUŞITEI ŞCOLARE
PRIN COLABORAREA FAMILIE – ŞCOALĂ -COMUNITATE

PIP BECE GEORGETA-MĂDĂLINA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ”SF. DUMITRU”MĂCEŞU DE SUS
STRUCTURĂ: GRĂDINIȚA CU P. N. „ALBĂ CA ZĂPADA”
MĂCEȘU DE SUS

Educaţia este cea care desăvârşeşte fiinţa umană, educaţia pe care copilul o
primeşte în familie, în şcoală şi de la comunitate.
Aspiraţiile, rezultatele şi sprijinul social şi familial constituie trei aspecte ale unei
interacţiuni dinamice între copilul individual şi cercul său imediat.
Implicarea părinţilor joacă un rol semnificativ în cadrul intervenţiei şcolare.
Acţiunile care implică părinţii produc o schimbare în ambientul familiei şi cresc
aspiraţiile, atât ale părinţilor pentru copiii lor, cât şi ale copiilor înşişi.
Mediul familial este primul mediu educativ şi socializator pe care îl cunoaşte
copilul şi a cărui influenţă îi marchează esenţial dezvoltarea ca individ. Legătura
copilului cu familia este extrem de puternică şi de neînlocuit.
Familia exercită o influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor. O mare parte
despre cunoştinţele despre natură, societate, deprinderile igienice, obişnuinţele de
comportament, elevul le datorează educaţiei primite în familie. Rolul familiei este
foarte important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, intelectual, moral
estetic, ş.a.. Ca prim factor educativ, familia oferă copilului aproximativ 90% din
cunoştinţele uzuale (despre plante, animale, ocupaţiile oamenilor, obiectelor casnice),
familia este cea care ar trebuie să dezvolte spiritul de observaţie, memoria şi gândirea
copiilor. Copilul obţine rezultatele şcolare în funcţie de modul în care părinţii se
implică în procesul de învăţare. Părinţii trebuie să asigure copilului cele necesare
studiului, trebuie să-şi ajute copilul la învăţătură.
Tot în familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament:
respectul, politeţea, cinstea, sinceritatea, decenţa în vorbire şi atitudini, ordinea,
cumpătarea, grija faţă de unele lucruri încredinţate. Toate acestea reprezintă de fapt
ilustrarea cunoscutei expresii „a avea cei şapte ani de-acasă”. Un elev fără „cei şapte
ani de acasă” va crea mereu probleme chiar şi ca viitor adult. Aici trebuie reamintit că,
în general, elevii nu primesc în cadrul şcolii nici un exemplu sau sfat negativ, toate
acestea influenţându-l în afara şcolii. Din cele 24 de ore ale unei zile, elevul este la
şcoală 5 – 6 ore, de restul timpului fiind responsabilă familia elevului. Uneori părinţii
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uită că trebuie să facă front comun cu profesorii, deoarece şi unii şi alţii nu doresc decât
dezvoltarea armonioasă a elevului, educarea şi îmbogăţirea cunoştinţelor acestuia. A fi
părinte este ceva înnăscut, acest sentiment aflându-se în noi în stare latentă. Se întâmplă
totuşi ca ceea ce consideră părinţii a fi o măsură corectă pentru copilul lor într-o
anumită situaţie, să nu fie tocmai ceea ce are nevoie copilul în acel moment. De aici
apar conflictele, rupturile dintre membrii familiei, renunţarea la intervenţii din partea
părinţilor care sunt depăşiţi de situaţie.
Una dintre cele mai importante preocupări ale familiei şi un punct comun pe care
îl are aceasta cu şcoala este orientarea şcolară şi profesională. Cei mai mulţi părinţi
sunt bine intenţionaţi în alegerea unei şcoli sau unei profesii pentru fiul sau fiica lor.
Dar, de multe ori, buna intenţie şi buna credinţă sunt tocmai sursele greşelilor lor
deoarece acestea nu ţin loc de competenţă şi de pricepere. Greşelile părinţilor decurg
uneori şi din prea marea dragoste pe care o poartă copiilor.
De aceea între familie şi şcoală trebuie să existe o permanentă colaborare care se
poate realiza prin vizite reciproce, şedinţe şi lectorate cu părinţii.
Un parteneriat familie-şcoală este relaţia cea mai profitabilă pentru toţi cei ce
participă la acest demers. Parteneriatul va fi eficient dacă fiecare parte va reţine că
acelaşi subiect este copilul nostru şi şcolarul nostru.
Cadrele didactice află cum este fiecare copil, în ce mod ajunge mai repede la
succes, ce îl interesează şi-l pasioneză, iar parinţii vor cunoaşte în ce momente să-l
susţină pe şcolar, în ce fel să-l motiveze şi să-l ajute.
Şcoala este instituţia socială în care se realizează educaţia organizată a tinerei
generaţii. Ea este factorul decisiv pentru formarea unui om apt să contribuie la
dezvoltarea societăţii, să ia parte activă la viaţă, să fie pregătit pentru muncă. Procesul
de învăţământ este cel care conferă şcolii rolul decisiv în formarea omului. Misiunea
şcolii este aceea de a contribui la realizarea idealului educativ impus de cerinţele vieţii
sociale. Procesul de educaţie din cadrul şcolii este îndrumat şi condus de persoane
pregătite în mod special pentru acest lucru.
Menirea şcolii nu este numai de a înzestra elevii cu un bagaj de cunoştinţe cât mai
mare, ci şi de a stimula calitatea de om.
BIBLIOGRAFIE:
1. Cerghit, I.; Radu, I.T.; Popescu, E.; Vlăsceanu, L., „ Didactica”, manual
pentru clasa a X-a, şcoli normale, E.D.P., R.A., 1997;;
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Educația online

prof. Béczi Csilla
Șc. Gimn. ,,Mihai Eminescu” – Zalău

Educația online presupune o pregătire adecvată a cadrelor didactice pentru
utilizarea tehnologiei informaţiei în procesul de predare,e ste 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 benefică. 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.
Situația nou generată, neexperimentată s-a concretizat rapid într-o învățare de tip
online, sincronă, care a fost inițial abordată cu scepticism de către cei mai mulți
profesori și cu entuziasm și curiozitate de către cei mai mulți elevi.
În cele mai multe situații, însă, cadrele didactice și elevii au accesat diferite
forme educaționale, mai mult sau mai puțin convenționale (de la mijloace de
comunicare informaționale precum Whatsapp, Facebook Messenger, e-mail, serviciul
Drive, Skype, la platforme educaționale variate care au fost promovate în această
perioadă pe internet și sunt în varianta free - Google Meet, Zoom și aplicații ASQ,
Kahoot, Quizziz, Wordwall, Padlet, Twinkl, Digitaliada, Tricider, Thinglink până la
platforme educaționale recomandate instituțional, precum Suita Google for Education,
Google Classroom, Edmodo, EasyClass și ClassDojo sau platforma educațională
Moodle cu precădere pentru mediul universitar).
Kahoot este o platformă gratuită cu ajutorul căreia se pot creea teste interactive.
A fost inventată pentru a fi accesibilă tuturor persoanelor, la clasă sau în alte medii de
învăţământ din întreaga lume. Aplicaţia este folosită, acum, de peste 50 de milioane de
utilizatori.
Quizizz este un instrument gratuit util în procesul de predare – învățare evaluare a claselor care permite tuturor elevilor să învețe împreună. Este foarte ușor să
creezi teste și să te distrezi, Quizizz are avatare amuzante, tabele live, teme, muzică,
memuri și multe altele, de asemenea conține o bază de date cu milioane de teste create
de profesori.
Padlet este o aplicaţie online care permite utilizatorilor să-și exprime cu ușurinţă
opiniile pe un subiect comun pe un „avizier” virtual (wall). Peretele este, de fapt, o
pagină web unde utilizatorii publică scurte lecții, fișe de lucru, proiecte, PPT –uri,
filmulețeYou–tube, mesaje, poate fi folosit pentru sesiuni de brainstorming, a posta
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adrese de Internet utile, cuvinte noi, termeni sau comentarii pe o temă dată.
Colaboratorii pot fi invitaţi prin e-mail sau cu ajutorul URL–ului.




Wordwall este o platformă care permite de construirea de:
jocuri educaționale interactive în format digital, ce pot fi inserate în alte platforme
de învățare sau, mai simplu, distribuite prin link.
resurse în format pdf, aferente jocurilor create.

Tricider este o aplicație ce face mai ușoară luarea deciziilor într-un grup.
Participanții au posibilitatea de a propune idei, a le evalua și a vota, fără a fi nevoie să
se afle în același loc.
Thinglink este o aplicaţie în care putem face imaginile şi hărţile interactive. În
cadrul acestei aplicații putem pune butoane cu link-uri, imagini sau texte. La sfârşit se
va salva imaginea și distribuită pe mai multe platform sau şi prin copierea link-ului.
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.

https://www.rei.plus/georgiana-soare/resursa-digitala-wordwall-net/5514
https://aplicatiiutileinscoala.weebly.com
https://www.upit.ro/ro/upit-pentru-comunitate/educatia-fata-cu-provocarile-uneisituatii-exceptionale
https://www.didactic.ro/materiale-didactice
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE ȘI ȘCOALĂ

PROF ÎNV. PRIMAR, BENCHEA NELI GABRIELA,
COLEGIUL NAȚIONAL “I. M. CLAIN”,
LOC. BLAJ, JUD ALBA

Influenţele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta
atât direct, prin acţiuni dirijate, cât şi indirect, prin modele de conduită oferite de
membrii familiei. Modelele de conduită oferite de părinţi, pe care copiii le preiau prin
imitaţie şi învăţare, şi climatul socioafectiv, în care se exercită influenţele educaţionale,
reprezintă primul model social cu o influenţă hotărâtoare asupra copiilor privind
formarea concepţiei lor despre viaţă, a modului de comportare şi relaţionare în raport
cu diferite norme şi valori sociale.
Când vorbim despre cei șapte ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o
primeşte de la părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului, la un
copil bine crescut, care se comportă cuviincios cu cei de vârsta lui şi cu adulţii, care
ştie să salute, să mulţumească.
Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în
societate. Un copil manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât
unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de acasă. Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a
vieţii pentru educaţie, pentru formarea şi instruirea caracterului psiho-social. Familia
este cea care răspunde de trebuinţele elementare ale copilului şi de protecţia acestuia,
exercitând o influenţă atât de adâncă, încât urmele ei rămân uneori, întipărite pentru
toată viaţa în profilul moral-spiritual al acestuia.
Dacă unui copil, familia nu-i satisface nevoia de confort fizic şi afectiv, atunci pe
viitor va apărea acel sentiment de neîncredere în mediu, teama de viitor sau îndoieli de
sine, o lipsă a încrederii în propriile sale forţe, dar va apărea şi acel sentiment de ruşine.
Tot timpul familia trebuie să încurajeze copilul, să îl îndrume şi să îi arate ce e bine şi
ce e rău. Familia este cea care oferă copilului primele informaţii despre lumea ce-l
înconjoară, primele norme şi reguli de conduită, dar şi climatul socio-afectiv necesar
trebuinţelor şi dorinţelor sale.
Un copil care este educat frumos şi cu grijă, va şti cum să se poarte la şcoală,
cum să se prezinte la interviul pentru un loc de muncă, cum să-şi facă prieteni şi cum
să şi-i menţină. Aşadar, cei şapte ani de acasă reprezintă şi abilităţile minime de
socializare, care ajută un adult să se integreze şi să fie acceptat. Un bun exemplu pentru
o bună educație este atunci când oferim locul nostru unei persoane mai în vârstă ca noi,
sau deschidem ușa unei femei și așteptăm să intre. Chiar dacă manierele nu mai sunt
atât de rigide ca pe vremea bunicilor, e foarte important ca micuţul să ştie cum să
vorbească şi să fie capabil să înţeleagă regulile nescrise dintr-un anumit grup sau dintro anumită comunitate.
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Părinţii au datoria de a le forma copiilor conştiinţa, caracterul, voinţa,
personalitatea şi simţul responsabilității, dinainte ca cei mici să ajungă pe băncile
şcolilor. Dezvoltarea personalităţii copilului este rezultatul unui ansamblu de factori:
familiali, şcolari, comunitari. Părinţii trebuie să îi explice clar copilului ce are voie să
facă şi ce nu, să stabilească reguli realiste, echilibrate şi să îi spună dinainte ce se va
întâmpla dacă nu le respectă. Totodată, este important ca amândoi să fie consecvenţi
în educarea copilului. Dacă mama îl învaţă să spună mulţumesc, tatăl nu trebuie să
treacă cu vederea când copilul uită să fie respectuos. În acelaşi timp, părinţii trebuie să
fie înţelegători şi să accepte greşelile involuntare.
Perioada copilăriei este considerată “culmea achiziţiilor”, este considerată una
din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are o capacitate foarte
mare de acumulare de informaţii, de memorare şi de însuşire a diverselor
comportamente, atitudini, limbaj etc. Copilul este pregătit să primească informaţii, de
aceea, este important cum sunt transmise aceste informaţii. Familia este cea care
răspunde de trebuinţele elementare ale copilului şi de protecţia acestuia, exercitând o
influenţă atât de adâncă, încât urmele ei rămân uneori, întipărite pentru toată viaţa în
profilul moral-spiritual al acestuia.
`În cei șapte ani, copiii își pot însuși: – modul de a relaționa cu ceilalți și de a
răspunde diverselor provocări ale mediului înconjurător; – consecvența și perseverența
în realizarea unei sarcini; – concentrarea atenției; – alegerea motivelor si motivațiilor
atunci când vrea să facă ceva; -deprinderi de autoservire, ordine, igienă, curățenie și
exprimarea propriilor nevoi; – exteriorizarea trăirilor, sentimentelor și emoțiilor atât
pozitive, cât și negative; – bune maniere și comportament; – limbaj corect (fără greșeli
de pronunție, topică ori dezacord între părțile de vorbire). Unele din însușirile
dobândite în această perioadă devin stabile pentru tot restul vieții: atitudinea pozitivă
față de diverse sarcini, altruismul, cooperarea; altele influențează dezvoltarea de mai
târziu: un copil criticat permanent, devalorizat și pedepsit destul de des se va adapta
foarte greu într-un grup, va avea tendințe de a încălca normele ori nu va fi încrezător
în forțele proprii. Cei mici, la fel ca și noi, adulții, au nevoie de fapte atunci când le
vorbim şi vrem să-i învățăm despre: altruism, adevăr, fericire, generozitate, cinste,
frumos, bine, etc. Ei au nevoie să experimenteze împreună cu noi cum este să fii bun,
cinstit, civilizat, politicos, prietenos, fericit şi împăcat cu propria persoană.
Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului
în diferite medii ale societăţii. Un copil manierat se va descurca mult mai bine în
relaţiile cu cei din jur, decât unul căruia îi lipsesc cei șapte ani de acasă. Printre
principalele aspecte care alcătuiesc "tabloul" unui copil „bine crescut” regăsim salutul;
este prima normă de conduită învăţată în familie, începând de la etapa în care piticul
nu poate saluta decât prin fluturarea mâinii şi continuând pe urmă firesc cu „bună ziua”.
Un copil „bine crescut” ştie să răspundă la întrebări şi să susţină, la rându-i, conversaţia,
să rostească acele cuvinte numite "magice", şi-anume: "mulţumesc", "te rog", "iartămă", se comportă politicos cu cei de vârsta lui, dar mai cu seamă cu adulţii. Manierele
nu se demonstrează doar în preajma adulţilor; jocurile copiilor sunt experienţe care, pe
lângă că aduc destindere şi voie bună, îi pregătesc pe cei mici pentru rolul de adult. Tot
jocurile sunt ocazia de a învăţa, exersa şi testa comportamente corecte. Un copil „bine
crescut” îşi respectă partenerii de joacă, înţelege şi se conformează regulilor jocurilor
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specifice vârstei lui. Prin imitaţie şi suficientă practică, copilul deprinde, cu ajutorul
părinţilor, ceea ce „se face” şi ceea ce „nu se face” în societate. La baza formării unui
comportament corespunzător al copilului stă relaţia afectivă cu părinţii. Iubirea cu care
părinţii îşi înconjoară copilul îi permite acestuia să se dezvolte, să aibă încredere în
propriile forţe. Copilul înconjurat cu dragoste de către părinţi, bunici, se simte protejat,
îngrijit, iar această idee de siguranţă îi deschide calea spre învăţarea şi asumarea
regulilor de comportament. Educarea copilului într-o atmosferă deschisă, bazată pe
iubire şi încredere, face ca regulile să nu se transforme în disciplină de fier. Cea mai
preţioasă recompensă pentru copil nu este cea materială, ci exprimarea mulţumirii şi a
bucuriei pe care părintele i le arată când face o faptă bună.
Educația, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în
societate. Un copil educat se va dezvolta mult mai bine în societate față de altul care
are o educație care lasă de dorit. Cei șapte ani de acasă se văd în societate, când vorbim,
în felul în care ne comportăm sau când pur și simplu suntem puși într-o situație mai
delicată.
BIBLIOGRAFIE:
Ionescu, M., Educația în familie – repere și practici actuale, Editura Cartea Universitară
București, 2006
Voinea, Mihaela, Sociologia familiei, Editura Universității, Bucuresti, 1993.
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Promovarea imaginii grădiniței

Profesor învățământ Preșcolar Berechet Ana Maria
Grădinița nr. 280

Unitățile de învățământ își promovează imaginea prin oferta educațională, zilele
porților deschise, prin diversele parteneriate (cu familia, cu școala, biserica, cu poliția,
cu biblioteca, cu teatrele, etc), prin planul de dezvoltare instituțional pe care acestea îl
elaborează și prin cercurile pedagogice.
Grădiniţa nr. 280 cu sediul în Bucureşti, Str. Delfinului nr. 4, sector 2, este o
unitate de învăţământ preşcolar, ce face parte din instituţiile sistemului Naţional de
Invăţământ.
La 1 februarie 1977 se deschide, cu autorizație definitivă de funcționare, Grădinița
I.T.B. Pantelimon, cu un efectiv de 180 de copii, repartizați în grupe cu program
săptămânal și prelungit, sub administrarea Întreprinderii de Transport București.
Prin reorganizarea sistemului de învățământ, în anul 1996, gradinița revine în rețeaua
unităților de învățământ a Inspectoratului Școlar al Municipiului București, cu
denumirea de Gradinița nr 280, având grupe cu program săptămânal și prelungit.
Din anul 2009, că urmare a unei investiţii, unitatea a beneficiat de o extindere cu
un nou corp de clădire, aflat în aceeași locație.
Clădirea este amplasată în cartierul Pantelimon, în vecinătatea Şcolii Gimnaziale nr.
62 și a Pieţei Delfinului. Zona este populată, grădiniţa acoperind o arie mare de
cuprindere a copiilor preşcolari. Grădiniţa este situată între blocuri, departe de poluarea
străzii.
Accesul în unitate este facilitat de mijloace de transport diverse: tramvai 55,36, 46,
autobuz 104, 253 - staţia Piața Delfinului. În cea mai mare parte, locuinţele copiilor
sunt situate în imediata apropiere a grădiniţei.
Planul de dezvoltare instituțional (PDI) elaborat de Grădiniță nr. 280 urmărește
anumite obiective în vederea promovării, cum ar fi:
● Elaborarea proiectelor care să vizeze schimbul de experienţă şi a exemplelor de bună
practică;
● Colaborarea eficientă cu toți cei implicați (elevi, părinți, parteneri), monitorizarea
ofertei educaţionale şi formare permanentă ;
● Conceperea ofertei educaţionale la nivel instituţional prin diversificare şi
flexibilizare a acesteia în funcţie de nevoile şi interesele partenerilor şi beneficiarilor;
● Promovarea imaginii instituţiei;
● Crearea şi promovarea unei imagini pozitive în comunitate;
PDI-ul aduce un aport benefic grădiniței deoarece oferă o imagine amplă asupra
resurselor, prezintă analiza de nevoi, viziunea și misiunea grădiniței, obiectivele
acesteia cât și o imagine asupra planificării activităților desfășurate.
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Acesta este elaborat și fundamentat în concordanța cu mediul și condițiile în care ne
desfășuram activitatea și am ținut cont de factorii care ne influențează eficiența
activității educaționale.
O alta modalitate prin care noi promovam imaginea grădiniței este elaborarea și
punerea în practică a ofertei educaționale care să permită pregătirea unitară a copiilor;
ofertă ce pune accent pe formarea unui copil educat, independent, sociabil și ușor
adaptabil permanentelor schimbări și evoluții sociale.
Oferta educațională oferă o imagine în ansamblu părinților care doresc să-și înscrie
sau reînscrie copiii în cadrul grădiniței noastre și este prezentata mai ales în Zilele
porților deschise, atunci când avem ocazia să interacționăm mult mai mult cu părinții
în vederea furnizării de informații.
In concluzie promovarea imaginii pozitive se realizează printr-o expunere a tuturor
reușitelor si tuturor resurselor de care gradinița dispune, prin formarea continuă a
cadrelor didactice in vederea unei educații de calitate.
Bibliografie:
- PDI Gradinița nr. 280, 2021-2022
- Moldoveanu M, Miron D, Psihologia reclamei, 1995
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Funny Digiclasses

Bia Monica Mihaela, profesor consilier, CJRAE/
Școala Gimnazială “Avram Iancu” Turda

Funny Digiclasses este un proiect Erasmus, desfășurat în școala noastră din 2019
și adresat elevilor și profesorilor din ciclul primar.
Cadrele didactice implicate în proiect sunt profesori cu experiență didactică, cu
bune abilități de lucru în echipă și cu deschidere pentru inovații și învățare.
Durata proiectului este de 3o de luni și cuprinde mobilități în fiecare din cele
cinci țări participante: Turcia (țara coordonatoare), Croația, Grecia, Macedonia și
bineînțeles, țara noastră.
Proiectul își propune următoarele obiective:
-Creșterea abilităților profesorilor de a utiliza tehnologia în predare;
-Încurajarea profesorilor să aplice tehnici contemporane, creative și inovatoare în
cursuri interdisciplinare;
-Contribuirea la dezvoltarea profesională prin creșterea gradului de conștientizare a
proceselor de învățare și predare în diferite țări,
-Schimbarea percepției elevilor față de învățare și încurajarea lor să-și asume un rol
activ în producerea de idei;
-Îmbunătățirea abilităților de comunicare în limba engleză ale profesorilor și
studenților;
-Creșterea motivației școlare a elevilor prin utilizarea mijloacelor active de predare;
-Antrenarea elevilor și profesorilor în partiparea la proiecte internaționale;
-Însușirea unor cunoștințe despre cultura, istoria şi tradiţiile altor țări.
Mobilitatea realizata până acum a dat șansa unui schimb profesional și cultural
între participanții proiectului, fiind un mijloc foarte eficient de exersare a
competențelor lingvistice. Profesorii s-au familiarizat cu uneltele digitale WEB 2.0 și
au creat secvențe de lecție, care vor putea fi utilizate în activitățile de predare.
Activitățile proiectului au început în țara coordonatoare, Turcia, cu introducerea
uneltelor de lucru Web 2.0 : PlayPosit 3.0; Canva; Padlet; Common Craft, Edupuzzle,
Stopmotion, Powtoon, Digital Story, Concept Cartoon și utilizarea lor în cadrul
activităților didactice, în funcție de curriculum specific fiecărei țări participante. De
asemenea, s-a realizat și un proiect Etwinning, care să includă toate activitățile realizate
în cadrul proiectului Erasmus. Toate aceste activități au fost finalizate cu ateliere de
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lucru la care au participat profesorii și elevii, dar și cu expoziții și seminare care au
prezentat rezultatele obținute.
Activitățile realizate în cadrul primei întâlniri a proiectului au fost prezentate în
broșuri, buletine informative și, de asemenea, în social media. La finalul proiectului se
va realiza și e-book-ul proiectului, cu toate rezultatele obținute de-a lungul
implementării, în vederea oferirii unor exemple de bună practică atât școlilor din
comunitate cât și tututror celor interesați.
Elevii au avut posibilitatea de afla mai multe despre cultura țărilor participante,
despre viața lor socială sau despre sistemul de educație. Astfel, elevii și-au legat
prietenii noi, ceea ce duce și la îmbunătățirea abilităților lingvistice.
Pentru realizarea cu succes a activităților au fost repartizate sarcinile, astfel:
Macedonia
- Crearea și actualizarea site-ului web al proiectului împreună cu România. Toate
activitățile proiectului vor fi publicate pe site-ul web al proiectului în timpul
implementării.
- Materialele online create de toate țările cu instrumente web 2.0 sunt colectate într-un
padlet, site.
- Va actualiza pagina de Facebook, eTwinning și site-ul școlii .
- Studiile vor fi publicate în broșură pe site-ul web al proiectului și pe site-ul școlii.
Grecia
- Va forma planul proiectului eTwinning împreună cu Turcia.
- Toate documentele, fotografiile, siglele, lucrările și produsele vor fi colectate de
Grecia și vor fi trimise Macedoniei pentru publicare pe site-ul web al proiectului.
- Va actualiza pagina de Facebook, eTwinning și site-ul școlii .
-Lucrările desfășurate în Macedonia vor fi publicate pe site-ul web al proiectului și în
broșură.
Croaţia
- Organizează toate întâlnirile online cu profesori și studenți între țările participante.
- Toate materialele on-line create cu aplicația stop-motion sunt publicate pe site-ul web
al proiectul.
- Crearea E –book-ului, prin colectarea tuturor documentelor, fotografiilor, siglelor.
România
- Va realiza evaluarea generală a proiectului după primul an de implementare.
- Împreună cu Macedonia va crea site-ul web.
- Va actualiza pagina de Facebook, eTwinning și site-ul școlii .
-Va colecta materialele proiectului si le va transmite Macedoniei pentru publicare pe
site.
-Lucrările desfășurate în Macedonia vor fi publicate pe site-ul web al proiectului în
broșură
Va fi trimis.

108

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 1, ianuarie, 2022

Turcia
- Va furniza informații despre instrumentele digitale la care se va lucra în cadrul
proiectului.
-Proiectul Erasmus + va fi realizat în paralel cu planul proiectului Etwinning care se va
realiza cu Grecia.
-Va realiza diseminarea finală a proiectului
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ALT FEL DE ȘCOALA

Prof. Boambă Cătălina,
Școala Gimnazială ”Dr. Emanuiel Rigler”, Ștefan cel Mare, Neamț

Pentru a face față provocării care ”s-a rostogolit” peste actul didactic odată cu
necesitatea pandemică a cursurilor online, întregul sistem a presupus o reorganizare
completă a modului de abordare a învățării cu tot ce presupune ea. S-a plecat de la
metode și tehnici, de la mijloace și materiale și s-a ajuns la dosaj diferit al timpului.
În calitate de profesor de limba și literatura română simt că aceste cursuri online
au făcut greoaie mai ales monitorizarea învățării, deoarece lipsa unei comunicări
autentice cu elevii, dificultatea de a urmări felul de scriere a notițelor, contestarea
autenticității în administrarea probelor de evaluare constituie tot atâtea piedici în calea
învățării practice și eficiente.
Un alt aspect pe care învățământul online românesc l-a dezvăluit ca fiind esențial
ține de implicarea părinților în calitatea procesului instructiv-educativ. În contextul
actual s-a dovedit că rolul părintelui ca partener al cadrului didactic este unul extrem
de important. Acesta trebuie să monitorizeze activitatea de acasă și să asigure atât
funcționarea resurselor materiale, a sistemului informatic, cât și frecventarea cursului
de către elev, revenindu-i însă și menirea dificilă de a-l motiva și a-l implica pe acesta
în procesul învățării.
Toți cei implicați în acest proces nou de învățare sunt de acord că dogmele
clasice și teoriile trecutului însușite până acum nu prea mai sunt eficiente, comunicarea
și grija pentru cei apropiați reprezentând principala preocupare. Astfel sistemul
tradițional considerat prea rigid ar trebui reconfigurat, locul domeniului cognitiv ar
trebui cedat celui afectiv și celui psihomotor.
În același context al progresului și schimbării trebuie să meargă și interesul
pentru îmbunătățirea performanțelor digitale atât pentru elevi, cât și pentru profesori,
aspect care ar aduce plus de calitate relației profesor-elev, dar și relației școală-familie.
Învățarea la distanță se dovedește a fi un șir de descoperiri, bazate pe creativitate
și comunicare eficientă și a arătat că poate contribui la dezvoltarea abilității de muncă
independentă, promovând cultura încrederii în forțele proprii.
Acest interval de scoatere din confortul educațional a demonstrat totuși că
oricare ar fi modul de transmitere a informației există elevi interesați de actul
educațional, că există profesori mereu dispuși să învețe și să se adapteze la noutate de
dragul reușitei procesului instructiv-educativ, că existe părinți dispuși să facă mari
sacrificii pentru a asigura necesarul pentru ca elevul să fie capabil să facă școală și de
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acasă, că instituția didactică este și va rămâne cel mai mare formator de comportamente
și transmițător de informații.
Poate că rezultatele învățării online au fost diminuate, cu siguranță ne-a lipsit
interacțiunea directă cu elevii, s-a constatat că a crescut gradul de anxietate în rândul
participanților la actul educativ la distanță, însă toate aceste neajunsuri au avut un rol
decisiv asupra societății, demonstrând că tehnologia oricât ar fi ea de evoluată nu poate
înlocui componenta afectivă, esențială în transferul informațional mai ales către
memoria afectivă și de lungă durată.
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Educăm și prin art-terapie, pentru o comunicare şi relaţionare bună
cu elevii din ciclul primar

prof. Bobe Gabriela Nicoleta
Școala Gimn. ,,Sf. Vasile” Ploiești

Motto: „Să desenezi ochii e simplu, privirea - e greu.” Nicolae Grigorescu
Am ales această temă deoarece la școală, noi educăm, nu instruim....Mă gândesc
la metode cât mai eficiente de a atrage copilul în activitățile noastre. Dacă el va fi
încântat de modalitatea de desfășurare a orelor, noi vom putea să îi cerem să rezolve
orice, căci va fi mult mai dechis la sarcinile propuse. Mi-am propus să prezint câteva
idei pe care le-am studiat pentru a relaționa mai bine cu elevii mei, pentru a-i descoperi
și pentru a reuși să le înțeleg nevoile.
Personal, consider că, dacă ești pozitiv și comunici pozitivitate, vei atrage mai
mult din asta în viața ta.
Încercând fiecare zi să creez un impact pozitiv în viața cuiva, mai ales în a copiilor cu
care intru în contact, să îi ascult, să fiu sinceră, să zâmbesc, să fiu pozitivă și generoasă.
Am observat că în relațiile cu ceilalți, modul în care comunici, apreciezi ori faci
complimente are un impact deosebit asupra relației cu persoana respectivă, dar îi poate
schimba și dispoziția. Comunicarea are puterea de a face diferența și de a schimba
viețile sau cel puțin de a face ziua cuiva mai luminoasă sau mai puțin bună, in funcție
de cuvintele pe care alegem să le rostim.
Elinor Ulman spunea pe scurt: ,,Arta este întâlnirea lumii interioare cu lumea
exterioară”. Din această întâlnire rezultă un produs (desen, modelaj, colaj, sculptură
dar şi dansul, muzica, drama - adică nu doar creaţia plastică) cu mesaje încifrate în
metaforă şi simbol pe care terapeutul, cu ajutorul autorului lucrării, le poate descifra:
poate decoda conţinutul de înţeles al lucrării, facilitând şi sprijinind totodată revelarea
aspectelor care au dus la apariţia componentelor mesajului codat transmis prin creaţia
artistică. În art-terapie inconştientul vorbeşte în imagini, iar acestea, comunicarea
vizuală, poate fi superioară comunicării verbale(cuvintelor) întrucât unele tipuri de
informaţii se pot preta mai bine comunicării prin imagini decât celei prin cuvinte
(Horowitz,p.61).
Sunt suficient de mulți copii rezistenți la comunicarea verbală, dar agreează
ideea de producere a unui mic desen, de exemplu. După realizarea lucrării plastice
subiectul poate fi mult mai calm, relaxat, detensionat. Chiar dacă nu acceptă
interpretările psihologice (şi nici nu trebuie presat să o facă), s-au putut vedea totuşi
conflictele şi relaţiile exprimate, ilustrate în lucrarea realizată de el însuşi.
112

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 1, ianuarie, 2022

Prin caracterul său nondirectiv, de deturnare a atenţiei subiectului de la stresul
unei examinări, art-terapia încurajează spontaneitatea, exprimarea liberă. Procesul
artistic însuşi oferă canale de exprimare şi reprezentare a emoţiilor. Chiar şi fără nicio
interpretare, art-terapia serveşte ca şi catharsis. Cea mai veche observaţie de acest fel
îi aparţine lui Aristotel când vorbeşte despre rolul artei în eliberarea tensiunilor
inconştiente şi „purificarea sufletului”.
Foarte mulţi simt nevoia revelării anxietăţii prin desen, imagini plastice ale
obiectelor spaimelor lor. Astfel, art-terapia oferă un serios sprijin psihoterapiei şi vine
în ajutorul tratamentelor diverselor afecţiuni psihice: în multe cazuri este implicată
combinaţia dintre abordarea nonverbală şi verbală. Mulţi art-terapeuţi consideră că artterapia ar avea o mai mare eficienţă în combinaţie cu terapia verbală deşi funcţia de
catharsis este oricum îndeplinită prin simpla execuţie a lucrării plastice, fără un cuvânt
în plus. În anumite cazuri abia după desen, care este acceptat în urma necooperării,
neacceptării psihoterapiei verbale, subiectul, astfel descărcat de tensiune, poate vorbi
despre problema exprimată ilustrativ. Tocmai acestor cazuri se potriveşte metoda artterapeutică cel mai bine: în exprimarea sentimentelor, anxietăţii, angoasei, fiind prima
cale de descărcare a subiectului angoasat. Prin art-terapie s-a putut exprima chiar şi
amintirea reprimată care provocase suferinţa ce se separase cu mult timp în urmă de
factorul anxiogen.
În concordanţă cu acestea, Naumburg crede că proiecţiile artistice sunt
superioare comunicării verbale pentru mai multe motive: permit exprimarea directă a
ideilor, minimalizează autocontrolul, autocenzura, depăşesc reţinerile din exprimarea
verbală şi încurajează transferul pentru a fi ajutat în interpretarea lucrării realizate.
(Margaret Naumburg, Introduction To Art Therapy,Teachers College Press1998)
De exemplu, desenul familiei relevă mult despre relaţiile dintre membrii familiei
şi despre percepţia despre rolul şi statutul fiecărui membru oferind un material valid şi
dinamic pentru înţelesul psihopatologiei copilului şi a familiei. Dar şi în desenul
familiei verbalizarea pe marginea producţiei artistice nu doar că ajută, dar este
necesară şi este primul pas în direcţia interpretării corecte.
În cazul școlarilor mici cum au fost cei cu care mi-am propus să lucrez, motivele
unei astfel de alegeri au fost: copiii având unele nevoi similare şi-au putut acorda un
suport mutual reciproc; ei au putut învăţa din feed-back-ul primit de la ceilalţi membri
ai grupului; ei au putut exersa noi roluri fiind sprijiniţi şi încurajaţi în acest sens de
reacţia celorlalţi; pentru aceşti copii lucrul în grup a oferit un context preferabil pentru
achiziţii noi subsumate învăţării sociale, având în vedere că aceasta se produce în
grupuri; grupul s-a dovedit mai potrivit pentru unii din aceşti copii care sunt inhibaţi în
discuţiile individuale.
Lucrul în grup a oferit acestor copii nu doar ocazia manifestării spontaneităţii,
originalităţii, exprimării sentimentelor, emoţiilor şi conflictelor ci şi ocazia
recunoaşterii şi aprecierii celorlalţi, implicarea în activitatea de grup, a comunicării,
raportarea la alţii din grup. Activităţile artistice de grup au putut fi desfăşurate ca jocuri
în grupul școlarilor, jocul oferind un cadru de referinţă preferabil pentru copii.
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Arta este utilă în lucrul cu grupul pentru că oricine poate participa în acelaşi timp
şi la propriul său nivel, orice contribuţie este importantă şi are propria ei semnificaţie.
În afară de asta, arta este un important canal de comunicare mai ales în cazul școlarilor
atât de mici cărora calea verbală de exprimare nu le este atât de facilă. În plus activând
fantezia şi inconştientul produsele artistice deschid calea către înţelegerea realităţii
interioare a celor ce le-au creat şi către exprimarea acesteia oferind posibilitatea
interpretării şi înţelegerii ei, în folosul copilului întrucât oferă o bază de sprijin. Temele
art-terapeutice corespund grupului de copii, pot fi utilizate într-un mod flexibil şi
adaptate nevoilor particulare ale școlarilor din clasa mea.
Arta este utilă în lucrul cu grupul pentru că oricine poate participa în acelaşi timp
şi la propriul său nivel, orice contribuţie este importantă şi are propria ei semnificaţie.
În afară de asta, arta este un important canal de comunicare mai ales în cazul școlarilor
mici cărora calea verbală de exprimare nu le este atât de facilă. În plus activând fantezia
şi inconştientul produsele artistice deschid calea către înţelegerea realităţii interioare a
celor ce le-au creat şi către exprimarea acesteia oferind posibilitatea interpretării şi
înţelegerii ei, în folosul copilului întrucât oferă o bază de sprijin. Temele art-terapeutice
corespund grupului de copii, pot fi utilizate într-un mod flexibil şi adaptate nevoilor
particulare ale școlarilor din clasa mea.

Bibliografie:
1. Jourdan-Ionescu, Colette; Lachance, Joan- ,, Desenul familiei”, Ed. Profex,
2003,Timişoara;
2. Mitrofan, Iolanda(Coord.)-, ,,Psihopatologia, psihoterapia şi consilierea copilului”,
Editura S.P.E.R.,2001, Bucureşti;
3. Naumburg, Margaret-,,Introduction To Art Therapy’’,Teachers College Press 1998
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Promovarea imaginii Liceului Teoretic Cujmir

Profesor BOGDAN CONSTANȚA

Educația este un fenomen complex, format dintr-un ansamblu de măsuri,aplicate
în mod sistematic în vederea formării și dezvoltării însușirilor intelectuale, morale sau
fzice ale tinerilor.
Educația este un sistem de bunuri educaționale ce însumează instituțiile, darși
activitățile implicate în promovarea și difuzarea ei.
Promovarea imaginii școlii trebuie să țină cont de calitatea actului educațional,
de investigațiile făcute în asigurarea unor bune condiții de desfășurare a activității, de
calitatea profesorilor care susțin educația.
Evaluarea calității o fac consumatorii, după realizarea prestațiilor educaționale.
Ei cumpără actul educational înainte de a-i percepe valoarea. Desigur, se iau în
considerare și informațiile existente până la aceea data despre o anumită unitate
școlară, însă adevărata valoare se stabiliște la sfârșitul școlarizării, în funcțiede
performanțele de care sunt capabili absolvenții școlii respective.
Serviciul educațional odată evaluat, va determina o afuență mai mică saumai
mare de elevii. Serviciile educaționale sunt activității prestate în beneficiul
consumatorilor de educație, cu sau fără participarea lor directă, cu scopul de a le împlini
anumite nevoi și a le produce satisfacții intelectuale. Într-o instituție școlară pot fi
oferite următoarele servicii educaționale: cursuri, seminarii, conferințe, sesiuni de
comunicări, spectacole, activități culturale în biblioteci, activități extrașcolare.
Cu alte cuvinte, promovarea imaginii școlii implică o activitate umană sau un
sistem de activități orientate spre satisfacerea cerințelor consumatorilor actuali și
potențiali. Într-o școală, promovarea modelelor de bune practici, mai ales în
cazulcadrelor didactice, aduce un plus de notorietate, unității respective.
Cadrele didactice vor fi mult mai stimulate și mai receptive în adoptarea unor
metode și procedee didactice noi, de actualitate, axate pe nevoile actuale ale elevilor.
Promovarea în domeniul educational necesită din partea cadrelor didacticedăruire,
perseverență, consecvență, cinste, dragoste pentru elevi. Alături de școala care asigură
maxima comunicare între generații, familia și comunitatea au o deosebită valoare în
formarea personalității copilului.
Parteneriatele dintre școlii, familii, comunități și biserică pot ajuta profesorii în
munca lor, pot perfecționa abilitățile școlare ale elevilor, pot îmbunătăți abilitățile
educaționale alepărinților, pot dezvolta abilitățile educaționale ale părinților, pot
conecta familiile cu membrii școlii, ai bisericii și ai comunității, pot stimula
serviciulcomunității și suport familiilor, pot crea un mediu mai sigur în școli.
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Importanța activităților educative realizate în online,
pentru promovarea imaginii școlii

PROF INV. PRIMAR: BOHORU CRISTINA
Școala Gimnazială ,,Regele Mihai I” Drobeta-Turnu-Severin

Promovarea imaginii instituției se realizeaza prin elaborarea unor proiecte la
nivel local care să vizeze multiplicarea experienţei positive şi a exemplarelor de bună
practică înmanagementul institutional.
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.
Educația este cel mai puternic motor al schimbărilor sociale și al dezvoltării, dar
pentru activarea acestui motor sunt necesare schimbăr ifundamentale, care să facă
posibilă dezvoltarea unei societăți echitabile, bazată pe cunoaștere. Ar trebui ca școala
săț inăcont de marile schimbări ale lumii modern 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 maximăe ficiență.
Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în
procesele de descentralizare şi asigurare a calităţii, personalizarea ofertei educaţionale
la nivel instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile
şi interesele partenerilor şi beneficiarilor procesului educational și educaţiei.
Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale positive în comunitate se
realizează, în 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, folosirea mijloacelor tehnologice în
strategii de predare atractive vor îmbunătăți o imagine pozitiva asupra școlii.
Armonizarea ofertei de servicii educaţionale şi formare permanentă cu nevoile specific
identificate în unitatea şcolară şi comunitatea locală.
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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 înviața
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 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 ceeace se cere de la
unitatea de învățământ, putem stabilii și cum anume o putempromova. Beneficiarii atat
directi, cat si indirecti (elevii, părintii) sunt cei ce intră în contact cu mediul școlar,
comunitatea fiind astfel influențată de școala.
Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. Copilul
traiește într-o lume dominată de mass media, influențele nefaste ale televizorului și
calculatorului acționând asupra sănătății psihice și morale. Acestea contribuie la
transformarea elevilor în persoane incapabile de a se controla comportamental și
emotional.Activitățile de acest gen, cu o deosebită influentă formativă, au la bază toate
formele de acțiuni turistice, ateliere de creatie, concursuri și parteneriate cu alte
instituții
Activitățile 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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ROLUL PĂRINŢILOR
ÎN DEZVOLTAREA STIMEI DE SINE A COPIILOR

PROF. BOIANGIU-DIACONU VIORICA-LILIANA
LICEUL DE ARTE „MARIN SORESCU”

Dezvoltarea şi menţinerea stimei de sine al unui copil reprezintă o provocare
pentru fiecare părinte, constituind un aspect extrem de important pentru evoluţia lui în
plan personal şi profesional. Copiii care se respectă pe sine sunt deschişi, privesc viaţa
cu realism, dar şi optimism şi gestionează eficient atât conflictele, cât şi presiunile
negative inerente.
La polul opus, cei al căror respect de sine este deficitar sunt predispuşi stărilor
dc anxietate şi frustrare, dezvoltând de multe ori complexe de inferioritate care îi vor
marca întreaga viaţă. Iar rolul părinţilor este mai important decât se crede ...
Ce este stima de sine?
Stima de sine se referă la modul în care ne considerăm ca persoane în raport cu
propriile aşteptări şi cu ceilalţi şi reprezintă dimensiunea evaluativă a imaginii de sine.
Felul în care ne definim şi ne percepem influenţează în mod direct motivaţiile,
atitudinile şi tipul nostru de comportament.
Respectul de sine începe să se modeleze şi să se definească încă din primii ani
de viaţă - astfel, în jurul vârstei de 3-4 ani, copiii încep să aibă idei şi impresii despre
sine, ajungând treptat la concluzii care se cristalizează pe măsură ce aceştia cresc.
Copiii mici îşi evaluează imaginea de sine pornind de la părerile şi reacţiile educatorilor
şi părinţilor. Aprecierile şi criticile acestora sunt preluate şi interiorizate de către copil,
ducând la formarea unei stime de sine scăzute sau ridicate. Stima de sine reflectă
recunoaşterea valorii intrinseci a oricărei fiinţe umane, autoaprecierea şi încrederea în
forţele proprii. De aceea, este foarte important să-i încurajezi în permanenţă, chiar şi
pentru aspecte care ţie ţi se par cu desăvârşire lipsite de importanţă.
Pe măsură ce copilul încearcă, greşeşte, încearcă din nou, greşeşte iar şi iar - dar
în cele din urmă, izbuteşte să realizeze ceea ce şi-a propus, înţelege treptat care îi sunt
posibilităţile şi aptitudinile, precum şi faptul că, pentru a reuşi, este nevoie uneori să
înveţi din greşeli. Insă ideile şi concepţia despre sine sunt legate indisolubil de reacţia
celor din jur - în special a părinţilor, care sunt cei mai apropiaţi - şi de aceea, implicarea
acestora este esenţială. În definirea respectului de sine un rol important il are dragostea
şi suportul celor din jur. Dacă un copil are multiple realizări, dar nu se simte iubit şi
sprijinit de familie, poate ajunge să nu se mai preţuiască, mergând până la a-şi
minimaliza cu totul meritele şi calităţile. În aceeaşi notă, un copil care se simte iubit,
dar este ezitant şi neîncrezător în sine poate să nu se mai aprecieze deloc. Respectul de
sine al celui mic se construieşte prin realizarea unui echilibru între manifestarea
aprecierii şi a dragostei. Eşecul părinţilor şi al educatorilor în a diferenţia între
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comportament şi persoană, are frecvent drept consecinţă formarea unei stime de sine
scăzute. Adesea copii care nu reuşesc să satisfacă exigenţele părinţilor, încep să se
simtă vinovaţi, mai ales dacă părinţii le comunică repetat (explicit sau implicit) acest
eşec. Ei se învinovăţesc şi ajung să creadă că nu merită să fie iubiţi de părinţi, că nu sau străduit suficient pentru a-i mulţumi. Încrederea necondiţionată pe care copiii o au
în adulţi nu îi permite să creadă că părinţii săi ar putea greşi faţă de el. Deşi cerinţele
exagerate faţă de copil pot duce la o stimă de sine scăzută, nici lipsa oricăror cerinţe
sau constrângeri nu este utilă dezvoltării acestuia deoarece reduce implicarea în sarcini.
Standardele care îi sunt impuse şi pe care şi le impune copilul trebuie să corespundă
abilităţilor sale. Totodată, adulţii pot susţine formarea unei stime de sine ridicată
învăţând copilul să se aprecieze în ansamblul comportamente lor şi trăsăturilor sale,
fără a se centra exclusiv pe un aspect sau altul. Respectul de sine fluctuează pe măsură
ce copilul înaintează în vârstă, fiind influenţat de experienţele acumulate de cel mic.
Indicii ale respectului de sine şi ale lipsei acestuia
Un copil care nu se respectă este, de obicei, închis în sine, refractar faţă de orice
tendinţă de comunicare şi nu se arată dornic să se implice în nicio activitate. De cele
mai multe ori vorbeşte negativ despre sine, spunând, de exemplu "sunt un prost", "nu
voi fi niciodată în stare să înţeleg cum se face asta", "de ce să mă agit? Oricum, nu-i
pasă nimănui de mine" şi aşa mai departe. În aceste situaţii, un copil nu are deloc
încredere în sine, având tendinţa să renunţe imediat la o activitate care nu-i reuşeşte
sau să aştepte pe altcineva să se ocupe de problema respectivă pentru el. De asemenea,
este pesimist, retras, dezinteresat şi nu manifestă nicio atracţie pentru acţiuni
provocatoare.
Pe de altă parte, un copil al cărui respect de sine este pronunţat interacţionează
întotdeauna cu bucurie cu ceilalţi şi este nerăbdător să socializeze. Se implică în
activităţi de grup, ii plac atât munca in echipă, cât şi lucrul independent - pentru că are
credinţa că va reuşi. Este în permanenţă interesat de orice şi gata să-şi asume noi
responsabilităţi. Diferenţa faţă de cazul precedent se poate remarca şi în tipul de
afirmaţii despre sine: în loc să spună "sunt un prost", va spune "nu înţeleg ... ". Îşi
cunoaşte în egală măsură punctele tari şi slabe, învăţând să le accepte pe acestea din
urmă şi să încerce să le depăşească.
Care este rolul părinţilor?
Iată câteva modalităţi prin care un părinte poate contribui uneori, decisiv - la
dezvoltarea şi menţinerea respectului de sine al copilului tău.
Începe ziua. Tu eşti cel mai important profesor al copilului tău. Foloseşte timpul
pe care il ai cu copilul tău introducând activităţi de învăţare în interacţiunile voastre
fireşti de fiecare zi.
Fiţi mereu atenţi la ceea ce spuneţi!
Copiii sunt foarte receptivi şi sensibili la ceea ce le spun părinţii.
Aminteşte-ţi să-i lauzi nu numai pentru o treabă bine făcută, dar şi pentru efortul
şi implicarea de care a dat dovadă. Dar nu exagera. De exemplu, dacă nu reuşeşte să
fie numit şeful clasei sau căpitanul echipei de fotbal a şcolii, nu-i spune "ei bine, data
viitoare vei munci mai mult şi vei reuşi". Foloseşte, în schimb, o frază de genul "ei
bine, acum nu ai reuşit, dar sunt mândră de tine şi de efortul pe care l-ai depus în acest
scop". Dacă nu-l poţi lauda pentru reuşită, recompensează-l pentru efort.
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Fiţi voi înşivă un model pozitiv!
Dacă tu eşti foarte dur cu tine, pesimist sau ai aşteptări nerealiste de la propria
persoană, este de aşteptat ca cel mic să aibă aceeaşi atitudine faţă de sine.
Fii încrezător şi respectă-te, iar copilul te va urma. Pentru că - nu-i aşa? tu
reprezinţi acum idealul pentru el şi îşi doreşte să fie ca tine.
Fiţi spontani şi afectuoşi cu cei mici!
Dragostea şi suportul tău contribuie foarte mult la dezvoltarea şi menţinerea
respectului de sine a celui mic.
Îmbrăţişează-l des, spune-i că eşti mândru de el, laudă-l, recompesează-l- fără a
exagera, pentru că cei mici sunt deosebit de sensibili şi simt când manifestările de
afecţiune ale celor din jur sunt reale sau forţate.
Identificatii şi redirecţionaţi concepţiile eronate ale copilului
Cei mici îşi percep păriţii ca pe un model şi îi idealizeaza ...
Oricât ar fi de flatant, părintele ştie că este perfecţiunea întruchipată! Nu-l lăsaţi
să persiste în credinţa că mama- tatăl lui este o adevărată minune.
O astfel de impresie poate prinde rădăcini şi copilul va ajunge să aibă aşteptări
nefondate de la el însuşi.
Creaţi un mediu familial armonios
Un copil care nu se simte în siguranţă în familie nu va ajunge niciodată să se
respecte, pentru că traieşte permanent în teamă şi presiune. Dacă părinţii săi se ceartă
des ori se ajunge chiar la violenţă fizică, cel mic se va retrage în sine şi nu va mai
manifesta interes pentru nimic - nici măcar pentru activităţile care altminteri îi fac
plăcere. Familia reprezintă pentru copil un "port" în care îşi doreşte să poată ancora
întotdeauna cu drag şi fără temeri, ştiind că va găsi acolo sprijin permanent.
„Copiii noştri ne oferă ocazia de a deveni părinţi aşa cum ne-am dorit mereu să fim.”
Louise Hart
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Motivaţia creatoare și încurajarea creativității la preșcolari

Educatoare: Bold Ildikó
Grădinița P. P. Nr. 11 Arad

„Fiecare copil este un artist.
Problema este cum să rămână un artist și după ce crește.”
-Pablo Picasso
,, Lumea ce ne înconjoară este un produs al creaţiei umane de la cele mai
neînsemnate şi, aparent, banale născociri, până la cuceriri ce ne apar, iniţial, ca
incredibile şi de nepătruns.”- Eugenia Enăchescu
Creativitatea este un proces complex al personalitǎţii interpersonal, sau
intrapersonal, ce constǎ ȋn capacitatea fiecǎruia de a realiza ceva nou, creativ.
Copilul, la orice vârstă s-ar afla, are nevoie şi de un timp al său, dincolo de
obligaţiile şcolare/ preșcolare. În preşcolaritate imaginația copiilor este bogată și
intensă. Uneori copiii desenează lucruri de neînţeles de adulți, dar ei trebuie
încurajați pentru a le dezvolta creativitatea.
Arta este parte integrantă a omenirii,din toate timpurile. Acesta este în esență,
cea mai profundă expresie a creativității umane. Arta presupune frumosul, care
poate fi întâlnit la o floare, sau la o ființă umană, dar el se regăsește chiar și în
desenul unui copil.
În activitatea mea de educatoare, de 31 ani, foarte puțini copii am întâlnit,
cărora să nu le placă să deseneze, să picteze, să confecționeze, sau să realizeze ceva
prin imaginația și munca lor. Acestă creație poate fi o construcție, o cameră
amenajată la ,,colțul păpușii”, un colaj, o pictură, un cântec interpretat altfel, sau
chiar un instrument muzical creat de ei, cu sau fără îndrumarea educatoarei.
În cadrul curriculumului pentru învățământul preșcolar, activitățile practice
fac parte din din domeniul om și societate, alături de activitățile moral-civice.
Desenul, modelajul și pictura, la rândul lor aparțin domeniului estetic- creativfiind parte integrantă a curriculumului. Activitățile practice sunt desfășurate de
către copii cu mult interes și plăcere. Prin desfășurarea acestor activități putem
contribui la educarea și dezvoltarea unor procese psihice, care vor sta la baza
formării personalității lor:



spirit de inițiativă,
încredere în posibilitățile proprii,
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dorința de a lucra în colectiv,
atitudinea creatoare față de frumos.

Sunt convinsă, că educarea prin mijloace creative și artă contribuie în mare
măsură la dezvoltarea armonioasă a omului mic.
Desenul, activitățile practice, muzica sunt activități, care se pot infiltra
foarte ușor în oricare dintre materiile preșcolarilor, fie că este vorba de activități
de educarea limbajului, matematică sau cunoașterea mediului.
Copiii adoră astfel de momente în cadrul activităților de învățare. Desenează,
pictează, decupează, lipesc, asamblează, dansează și cântă, transpunându-se astfel în
scene de poveste sau personajele unui basm.
Aceste creații apoi, le folosim la activitățile noastre, și în felul acesta sunt mult
mai atenți, atrași, participă activ, colaborează unii cu alții.
Pe de altă parte creația îi eliberează de stres, de frici, de multe limite și tipare.
În cadrul momentelor de creație poate să fie ei înșîși, să redea ce simt și cum simt cu
adevărat. Aceste momente de creație dezvoltă inteligența și personalitatea copilului,
contribuie la o comunicare mai ușoară, și adaptarea la nou și necunoscut.
Preșcolarii antrenați astfel, încă din grupa mică își dezvoltă treptat unele
abilități, care le permit să realizeze mici ,,opere de artă”.
În grupele mijlocii și mari cunosc și mânuiesc cu curaj numeroase instrumente
și materiale de lucru pentru crearea temelor propuse de către educatoare. Alteori
propun chiar ei teme de lucru. Deosebit de atractive sunt diverse concursuri de artă
plastică la care copiii sunt încurajați să participe.
În acest an școlar ne-am înscris la concursul de recital poezii "A vers néma. Adj
neki hangot..."- unde patru preșcolari ai grupei mele au învățat și au interpretat poezii
în limba maghiară.
De asemenea, am participat la concursul de crație plastică ,,Minunile Toamnei”
pe tematica toamna.
Copilașii se pregătesc cu mult entuziasm pentru aceste concursuri, sunt
ambițioși, dar nerăbdători în același timp.
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Feed backul este pozitiv de fiecare dată, pentru că încurajarea și recompensa nu
lipsesc, după efortul depus.

Bibliografie:
- Rafailă, Elena, Educarea creativităţii la vârsta preşcolară, Bucureşti, Editura
Aramis, 2002
- Eugenia, Enăchescu, Creativitatea copiilor, București, Editura Universitară, 2015
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Rolul colaborării dintre familie ṣi ṣcoală
ȋn combaterea tulburărilor de comportament la elevi

Profesor educator Bordea Margareta
Ṣcoala Gimnazială Specială nr. 1 Călăraṣi

Comportamentul uman desemnează „ansamblul de acțiuni materiale sau
simbolice prin intermediul cărora un organism aflat într-o situație tinde să-și realizeze
propriile posibilități și să reducă la un nivel minim tensiunile care amenință unitatea
acestuia” (Enăchescu, C., 2005, p.236).
În general, tulburările de comportament implică o abatere din partea individului
la un set de norme specifice în cadrul unui grup social și într-un anumit context.
Normele obligă individul să adopte o anumită conduită, conformându-se unor principii,
realizând doar activități adaptate la regulile, interesele și valorile pe care le are grupul
social de care aparține.
Prin organizarea sa de tip sistemic, familia este datoare să ofere fiecărui membru
satisfacerea nevoilor fiziologice, de siguranță și securitate, de apartenență și dragoste,
de respect și stimă de sine, dar și de autodezvoltare. Prin acestea se creează un echilibru
intern, pe care Woods și Hollis (1990) îl denumesc „homeostazie familială” care se
dezvoltă în timp.
Disfuncțiile care apar în calea satisfacerii nevoilor/trebuințelor, vor conduce la
tulburarea echilibrului familiei. Acest fapt explică motivul pentru care, unii copii care
provin din familii în care există dezechilibru, reușesc să se adapteze și integreze în
mediul școlar și social, însă este necesar un efort mai mare.
În cadrul familiei, factorii cauzatori ai unor comportamente neadecvate și
indezirabile pot fi considerați (Blândul, V.C., 2005, p. 196):
- „divergența între metodele educative ale părinților;
- atitudinea indiferentă și/sau rejectivă a părinților;
- atitudinea autocratică a părinților;
- atmosfera conflictuală din familie;
- familiile monoparentale”.
De asemenea, conform studiilor realizate, acestor factori cauzatori li s-au
adăugat și violența în familie, exercitată de către unul dintre părinți.
Unele dintre probele psihodiagnostice necesare în cazul problemelor de comportament
în mediul școlar, pot fi aplicate chiar de către cadrele didactice de la clasă, fără a avea
o pregătire riguroasă. Câteva probe accesibile cadrelor didactice ar putea fi: observația,
convorbirea, interviul, studiul de caz etc.
Pe baza observației, prin intermediul fișei/grilei de observație, cadrul didactic
poate investiga anumite manifestări de conduită, comunicarea verbală, comunicarea
nonverbală, comunicarea paraverbală sau manifestări neurovegetative.
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„Metoda observației poate fi utilizată pe scară largă de toate cadrele didactice în
activitatea curentă cu elevii” (Blândul, V.C., 2005, p. 23).
Prin metoda convorbirii, cadrul didactic poate obține o cantitate mare de
informații într-un timp destul de mic. Tematica pe care o abordează cadrele didactice
în cadrul convorbirii se stabilește în raport cu scopul urmărit. De exemplu, prin
convorbire, elevii își pot clarifica anumite probleme personale, pot fi ajutați în luarea
unei decizii, se pot orienta către o anumită disciplină sau chiar către o anumită profesie
etc.).
Chelemen, I. (2006, p.50) consideră important interviul ca și metodă utilizată de
cadrele didactice în situația în care elevii se confruntă cu anumite comportamente
inadecvate, datorită unor avantaje, precum: „flexibilitatea, multitudinea răspunsurilor,
observarea comportamentului nonverbal, spontaneitatea, abordarea unor probleme mai
complexe decât cele aparente etc.”.
Studiul de caz presupune din partea cadrului didactic o analiză în amănunt a unor
subiecți care ridică probleme. Acestuia îi sunt aplicate anumite probe, tocmai pentru a
se putea verifica relația dintre toate răspunsurile oferite de către elev și detaliile care
pot ascunde și alte probleme.
În situația în care se dorește o certitudine a diagnosticului, dar și o intervenție
corectă și eficientă, este important să se apeleze la specialiști pentru alte testări.
Atunci când în clasa de elevi sunt și copii cu CES (cerințe educaționale speciale),
situația devine și mai complicată pentru cadrele didactice. Dacă acestea nu dețin
cunoștințe în domeniul special (psihopedagogiei speciale), nu vor putea face față în
mod eficient tuturor elevilor și cerințelor acestora.
Măsurile de prevenire a comportamentelor inadecvate în rândul acestor elevilor
se împart în:
Măsurile de prevenire primare implică: educarea vieții de familie prin programe
de consiliere/terapie familială, implicarea familiilor în acțiuni extrafamiliale, creșterea
ratei de participare în viața școlară și extrașcolară, elaborarea unor programe de
intervenție personalizate etc.
Măsurile de prevenire secundare vizează acțiunile pe care școala le poate
întreprinde având ca scop creșterea ratei de participare la educația formală a unei
populații de vârstă școlară din ce în ce mai largă, respectiv adaptării ofertei
educaționale și a curriculumului școlar necesar acesteia.
Măsurile de prevenire terțiare necesită un demers specific conceput în
conformitate cu natura problemei și specificului factorilor etiologici, adaptat
caracteristicilor de personalitate ale individului și care este susținut de specialiști în
domeniu, în cooperare cu cadrele didactice, respectiv familia.
Neamțu, C. (2003) susține că școala este cea mai îndreptățită pentru a lua măsuri
pentru prevenirea abaterilor comportamentale, iar acest lucru poate fi făcut prin:
- consolidarea cunoștințelor dobândite de elevi prin reluarea activităților didactice mai
greu accesibile în cadru suplimentar;
- prevenirea comportamentelor inadecvate ale elevilor prin administrarea periodică a
unor scale de evaluare a stării educaționale și morale a acestora;
- crearea unui ethos al școlii care să permită elevilor să fie valorizați și prin alte
modalități alternative procesului instructiv-educativ;
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- includerea în curriculumul la decizia școlii a unor elemente ce exemplifică rolul
terapeutic al educației, a unor programe de prevenire a victimizării copiilor,
management al conflictelor, educare a preluării selective și critice a informațiilor
difuzate prin mass-media;
- implicarea părinților și comunității locale în procesul educațional prin realizarea unor
parteneriate de profil;
Un parteneriat între cadrele didactice(profesionişti) şi familie este posibil numai
dacă fiecare dintre cei implicaţi înţelege rolul pe care îl joacă în viaţa copilului. Părinţii
au nevoie de educaţie pentru a şti cum să-şi crească copiii. Prezenţa părinţilor şi
profesorilor împreună în activităţi de dezvoltare şi participare comunitară, influenţează
pozitiv rolul lor în educaţia elevilor cu cerinṭe educative speciale într-o mare măsură.

Bibliografie:
1. Blândul, V.C., 2012, Psihopedagogia comportamentului deviant, Editura
Aramis Print, București.
2. Bonchiș, E., 2004, Psihologia copilului, Editura Universității, Oradea.
3. Chelemen, I., 2006, Metode și tehnici de evaluare a copilului cu cerințe
educative speciale (CES), Editura Universității din Oradea, Oradea.
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Promovarea imaginii școlii
Școala online/Educația altfel

Autor: Prof. Dănăilă Georgiana
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov

Promovarea imaginii unității școlare, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă
Brașov, reprezintă o prioritate pentru a vă prezenta o instituție ce gazduiește copii
speciali. Unitatea noastră școlară oferă copiilor programe educaționale adaptate
particularităților de dezvoltare fiecărui elev. Asigură servicii educaționale și
terapeutice elevilor cu cerințe educative speciale de pe raza municipiului Brașov și
din localitățile limitrofe acestuia, la nivel de grădiniţă, învăţământ primar şi gimnazial,
în vederea integrării lor şcolare și socio-profesionale optime, conform principiului
egalizării șanselor și al educației pentru toți și pentru fiecare.
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov are în structura sa și
departamentul de educație incluzivă astfel asigură servicii educaționale prin profesorii
itineranți pentru elevii cu CES. Acesția își desfăsoară activitatea în școlile
integratoarea din învățământul de masă asigurând servicii de sprijin elevilor cu CES
integrați în școlile de masă.
La clasă profesorul ține cont de principiile pedagogiei diferenţierii și proiecteaza
strategia didactică astfel încât, de intervenţia sa formativă va beneficia fiecare elev,
iar învăţarea va devini un proces constructiv. Având în vedere că situația actuală nea oferit o altă perspectivă a școlii
,,Școala online” cadrele didactice din centrul nostru s-au mobilizat și împreună
cu părinții elevilor au încercat să țină pipet noilor provocări. Astfel s-au creat
platforme educaționale online ce au facilitat comunicarea în timp real între profesor
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și elev. Însă trebuie să ne gândim la faptul că elevii noștri sunt copii cu CES iar
presiunea nu este cea mai bună „armă” în învățare. Profesorii au publicat materiale pe
platformă în funcție de nivelul de dezvoltare fiecărui elev. Aceștia la rândul lor
rezolvându-le și postându-le la timp. Învățarea continuă este importantă pentru acești
elevi deoarece exista riscul ca fară exercițiu informația să fie uitată. Imaginați-vă ce
s-ar fi putut întampla dacă în toată această perioada pandemică care a ținut și ține
destul de mult,
unde școlile au fost inchise, cu acești elevi nu s-ar fi lucrat deloc? Ar fi intervenit
lacune destul de mari.
În continuare am să prezint câteva activități ce l-am desfășurat la clasa cu elevii
clasei a IX-a A. Astfel pentru ora de abilități de comunicare și limbaj elevii au primit
fișe precum: formulare a răspunsului la întrebări pe baza textului scris (,,Prietenia”),
pentru scrierea corectă a cuvintelor scurte (,,Ne jucăm cu literele”, ,,Silabe buclucașe”,
) dialogul în perechi, alcătuirea unor texte scurte cu suport vizual, la ora de matematică
elevii învață adunarea și scăderea într-un mod distractiv folosindu-ne de cartonașe cu
suport vizual fiind în stadiul de a rezolva probleme simple. Pentru cunoșterea igiena
corpului uman m-am axat pe activități ce presupune exerciții practice de igiena și
respectarea acestora. Explorare mediului înconjurător presupune activități ce au în
prim plan conținuturi despre ( Lumea vie, Învățăm despre viețuitoare, Fenomene ale
naturii). Educație senzorială și psihomotorie realizam (Joc de alcătuire a unor modele
figurale după modelul dat, joc de înșiruire și sortare dupa model, șiruri cu mărgele).
Ablități socioemotionale am lucrat foarte mult pe ( ,,Roata emoțiilor”, ,, Identificare
a emoțiilor generate de reușită/eșec cu ajutorul materialelor suport, ,, Eu și societatea”
,,Reușită și eșec).
În ceea ce privește ,,Educația altfel” Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă
pune accent pe învățarea experențială. Astfel elevii desfășoară activități precum
excursii ( gradina zoologică, parcuri, muzee, la film), plantare de copaci, realizare de
lucrări ( picturi, desene, colaje) și expunerea acestora la expoziție ( turul galeriilor),
artă culinara ( elevii sunt puși în situația de a face o salată de fructe, sandwich, budincă
de ciocolata), gospodarii iscusiți (igienizare spațiului de lucru, îngrijirea plantelor din
clasa.)
În concluzie, toate aceste activități se desfășoară în funcție de nivelul și tipul
deficiențelor. Iar în ceea ce privește imaginea școlii, aceasta poate fi promovată
oferind beneficiarilor ceea ce au nevoi: educație de calitate, accesul la ofertele
educaționale, individualizarea învățării, promovarea unui comportament moral
pozitiv, și participarea la activitați extrașcolare. Școala noastră, în ochii comunității,
este rezultatul unei munci constante.

128

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 1, ianuarie, 2022

INFLUENŢA STEREOTIPURILOR DE GEN ASUPRA
DEZVOLTǍRII SOCIO-EMOŢIONALE A PREŞCOLARILOR

Profesor învăţământ preşcolar: BOTEZATU CAREMEN VIOLETA
Școala Gimnazială „D. A. Sturdza” –
Grădiniţa cu program prelungit nr. 2, Iaşi
Conform declaraţiei adoptată la Summitul Mondial pentru Copii:
“Copiii acestei lumi sunt inocenţi, vulnerabili şi dependenţi. Ei sunt, de asemenea,
curioşi, activi, plini de speranţă. Viaţa lor ar trebui să fie una de bucurie şi pace, de
joc, învăţare şi creştere. Viitorul lor ar trebui modelat în armonie şi cooperare. Ei ar
trebui să se formeze prin lărgirea orizonturilor şi dobândirea de experienţă.”
Vârsta preşcolară se caracterizează prin dezvoltare accelerată în toate planurile:
fizic, cognitiv şi socio-emoţional. Aceste planuri se află în strânsă interacţiune şi pot fi
separate doar artificial, pentru a fi investigate sau înţelese mai uşor.
De exemplu, capacitatea de a inhiba un răspuns (funcţie cognitivă) depinde în
mare măsură de maturarea ariilor cerebrale frontale (aspect fizic) şi are consecinţe
importante la nivelul interacţiunilor sociale, cum ar fi aşteptarea rândului (aspect socioemoţional). Din această cauză, mulţi cercetători care investighează diverse aspecte
cognitive fac acest lucru în strânsă relaţie cu funcţionarea socio-emoţională, vorbind
despre cogniţie socială, respectiv funcţii cognitive puse în slujba adaptării sociale.
În perioada preşcolară, copilul denumeşte şi recunoaşte emoţiile proprii şi ale
persoanelor din jur, acest lucru permiţându-i să răspundă adecvat la propriile trăiri
emoţionale, cât şi la ale celorlalţi. La vârsta de 3 ani, copilul denumește și recunoaște
emoţii precum: bucuria, furia, frica şi tristeţea, ajungând ca la vârsta de 5-6 ani această
paletă de etichete verbale să fie mult mai amplă, fiind incluse de exemplu și ruşinea,
vinovăţia sau jena. În această perioadă, limbajul emoțiilor câştigă rapid în acuratețe,
claritate şi complexitate şi, ceea ce este cel mai semnificativ, raportarea la posibilele
cauze ale sentimentelor oamenilor este din ce în ce mai frecventă. Din moment ce sunt
capabili să vorbescă despre emoții, înseamnă că pot avea o viziune mai obiectivă
asupra emoțiilor, pot să încerce să înțeleagă propriile emoții și să asculte ce spun alții
despre emoțiile lor. Limbajul emoțiilor are aşadar implicații semnificative pentru
dezvoltarea emoțională a copilului. Pe măsură ce copilul se maturizează, se observă
cum se dezvoltă şi se structurează el ca individ unic: devine din ce în ce mai
independent, are propriul său bagaj de cunoştinţe, atitudini, valori şi credinţe (care
evoluează şi ele şi pe care le exprimă într-un stil ce-i aparţine).
Sesizarea conexiunilor dintre sentimente şi gânduri la vârsta preşcolară este
reflectată şi în înţelegerea faptului că emoțiile pot fi evocate şi prin intermediul
gândurilor despre evenimente trecute. De exemplu, până la vârsta de cinci ani, copiii
înțeleg faptul că cineva poate să fie trist când vede o pisică care îi aminteşte de pisica
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pe care ea/el tocmai a pierdut-o (Lagattuta, Wellman, & Flavell, 1997; Lagattuta &
Wellman, 2001).
O tendinţă interesantă care se observă la preşcolari este faptul că ei înțeleg mult
mai bine cauzele emoțiilor negative decât ale celor pozitive (Dunn, & Hughes, 1998;
Fabes et al., 1991). În această etapă de vârstă, copilul dobândeşte o abilitate esenţială
pentru dezvoltarea ulterioară, şi anume autoreglarea emoţională (controlul propriilor
emoţii şi dorinţe). Aceasta implică abilitatea de iniţiere, inhibiţie sau modulare a
proceselor fiziologice, a cogniţiilor şi a comportamentelor relaţionate cu emoţiile,
astfel încât să fie atinse scopurile individuale. Începând cu vârsta de 2-3 ani,
interacțiunile devin tot mai sofisticate: copiii devin capabili să se joace împreună şi nu
doar unul lângă celălalt. Astfel, perioadele de interacțiune sunt mai lungi şi mai
frecvente şi apare jocul cooperativ şi reciproc. În plus, copiii devin mai selectivi în
alegerea partenerilor de joacă, criteriile de selecție fiind acum mai ales de ordin fizic.
Jocul este activitatea principală pe care preșcolarii o realizează şi care, pe lângă
dezvoltarea cognitivă, duce şi la construirea reprezentărilor despre modul în care
copilul trebuie să se comporte în relațiile cu ceilalți.
În modul în care se joacă preşcolarii şi mai ales în alegerea partenerilor de joacă,
pe lângă selectivitatea menționată mai sus, se manifestă şi stereotipurile de gen, apărute
mai ales din educaţia pe care părinții şi educatorii o dau copiilor. Astfel, fetițele se
joacă în grupuri de fetițe, cu jucării “specifice fetițelor” - păpuși, hăinuțe, jucării care
simbolizează obiecte casnice etc. - iar băieții se joacă în grupuri de băieți cu jucării
“specifice băieților” - mașinuţe, cuburi etc.
Referitor la acest ultim aspect, se poate afirma că societatea noastră este încă
tradiţional “sexistă”, în sensul că delimitează foarte strict rolul femeii şi rolul
bărbatului, iar această atitudine se reflectă în educaţia copilului. Este normal să li se
prezinte copiilor, mai curând să li se exemplifice, ce fac mamele (femeile) şi ce fac taţii
(bărbaţii). Nu este însă recomandat să se formuleze interdicţii de tipul: “Nu te juca cu
păpuşa, este a colegei tale, numai fetele se joacă cu păpuşile!” sau “Lasă camionul, tu
nu eşti băiat, numai băieţii se joacă cu camioanele!”. Dacă familia, anturajul şi grădiniţa
oferă un mediu normal, sănătos din punct de vedere sexual, nu există niciun motiv ca
părintele ori educatoarea să se îngrijoreze de jocul copilului. Aceştia trebuie mai
degrabă să urmărească interesele celui mic, fără să cadă în extreme în privinţa jocurilor
şi jucăriilor.
Vârsta preşcolară e una a egalităţii şi democraţiei: şi băiatul şi fetiţa doresc să
cunoască şi să înţeleagă, iar jocul cu diferite jucării este o formă de manifestare a
acestei dorinţe. Adulţii sunt cei care o interpretează negativ şi greşesc, exprimându-şi
indirect teama în faţa copilului (“Eu am un băiat. Dacă te las să te joci cu păpuşa, mi-e
teamă că am să-mi pierd băiatul.” şi invers). Frica transmisă copilului dezvoltă în
subconştientul acestuia temeri de care el nu are nevoie şi care, la un anumit moment,
pot deschide căi ce trebuiau să rămână blocate. Există numeroase cazuri de băieţi care
se simt şi mai târziu vinovaţi de faptul că nu au calităţile de “bărbat” pe care tatăl le-a
cerut mereu de la ei, că i-au creat nemulţumiri şi că, în general, nu au reuşit să devină
“oameni întregi”. Perpetuarea acestor sentimente poate conduce la un eşec real.
Apostrofările de genul: “O fată (un băiat) nu face asta!”, “Eşti fricos ca o fată!”,
“Eşti băiat, nu trebuie să te joci cu păpuşile!” sunt intervenţii brutale care afirmă
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separarea sexelor şi inegalitatea lor. Chiar dacă intenţiile sunt bune, efectele nu sunt pe
măsură, judecata adultului neavând relevanţă pentru copil.
La grădiniţă, nu trebuie abordate jocuri şi activităţi care îi exclud fie pe băieţi, fie
pe fete, de exemplu: “Am terminat de pictat. Băieţii să meargă la jocul de construcţii,
fetele în colţul căsuţei.” sau “Ieşim afară. Băieţii să ia mingea să joace fotbal, fetele să
ia corzile de sărit.”. Fiecare copil trebuie lăsat să se joace liber cu orice jucărie doreşte.
Mai mult, este indicat ca educatoarea să încurajeze jocurile libere “mixte”, incluzând
băieţi şi fetiţe care utilizează jucării “mixte”. Să reţinem că, aşa cum fetiţele vor deveni
mame, şi băieţii vor deveni taţi şi au tot atâta nevoie de “antrenament”. De asemenea,
fetiţele trebuie să ştie că şi ele vor fi capabile când vor creşte mari să se descurce în
anumite situaţii (să conducă o maşină, să repare ceva prin casă etc.). Este greşit să
presupunem că o tendinţă marcată a unui copil – de pildă, a unei fetiţe de a se juca cu
maşinuţele – va duce la un tip de evoluţie nedorită. La vârstele mici, activitatea de joc
îşi are sursa principală în emoţii. Jocul şi alegerea anumitor jucării pentru joc constituie
mai degrabă o indicaţie a ceea ce se întâmplă în legătură cu afectivitatea copilului, dar
acestea nu pot determina modificări psihologice.
Pornind de la premiza că inteligenţa emoţională constituie liantul între persoana
şi mediul din care face parte, în acest context, unul dintre obiectivele grădiniţei şi
familiei este educarea copiilor în sensul omeniei, generozităţii, receptivităţii la durerile
şi bucuriile celor din jur.
Dezvoltându-ne puterea de înţelegere pentru nevoile, dorinţele şi aşteptările
preşcolarilor, reuşim să ne înţelegem mai bine propriile trăiri şi reacţii şi să le acordăm
acestora mai multă atenţie şi înţelegere. Arta de a construi relaţii interpersonale
pozitive ne evidenţiază inteligenţa emoţională, care n-are limită de vârstă.
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Promovarea școlii

Prof. înv. primar Bouda Iosif

Predarea la clasele de primare din Școala Gimnazială Gârnic se realizează în
limba maternă cehă.
Limba pe care o vorbesc părinții cu copiii este prima limbă pe care o vor învăţa
aceştia. Este prima lor legătură cu familia, cu cultura şi comunitatea lor. Este limba pe
care o folosesc prima oară pentru a învăţa despre lumea care îi înconjoară. Este limba
care îi ajută să „pornească în viaţă“.
Folosirea limbii materne îi leagă pe copii de familie. Aceasta realizează şi o
legătură cu tradiţiile culturale importante şi cu prietenii şi vecinii care vorbesc aceeaşi
limbă. Folosirea limbii materne în școală are o importanță deosebită, explorând
identitatea culturală a cehilor. Pentru o mai bună promovare a școlii cu predarea în
limba maternă, desfășurăm mai multe acțiuni educative.
Una dintre cele mai importante și frumoase este promovarea costumului național.
La nivelul școlii realizăm proiectul educațional intitulat ”Prezentarea costumului
cehesc”.
La această acțiune sunt implicați și părinții, bunicii și frații.
Familia fiecărui elev vine îmbrăcată în costume populare și, pe scena amenajată,
le prezintă, descriindu-le în amănunțime. La sfârșitul proiectului se realizează o broșură
cu pozele din timpul prezentării.
Aceasta fiind ca și o carte de identitate a școlii noastre.
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PROMOVAREA IMAGINII
DE LA PROVOCARE LA … REALIZARE

Prof. BRAICĂU CARMEN CAMELIA
Școala Gimnazială ,,Ștefan cel Mare”
Grădinița nr. 6 Focșani

Starea actuală a învățământului în lume nu ne permite să mai realizăm unele
dintre activitățile pe care le desfășuram în anii anteriori. Acest lucru nu ne împiedică
să continuăm activitățile șub altă formă agreată de noile măsuri însă cu același scop.
La nivelul fiecăreii unități de învățământ se elaboreaza un plan instituțional de
promovare a imaginii acesteia, prin care se urmăreste indeplinirea unor obiective.
Și școala noastră și-a propus unele obiective precum:
 Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate;
 Elaborarea unor proiecte care să vizeze multiplicarea experienţelor pozitive şi a
exemplelor de bună practică;
 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 eficientă cu toți reprezentanții elevilor, părinților și ai partenerilor
locali, monitorizarea ofertei de servicii educaţionale şi formare permanentă;
 Promovarea imaginii instituţiei şi a factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în
procesele de descentralizare şi asigurare a calităţii educaţiei.
Promovarea imaginii grădiniței se poate realiza prin derularea unor parteneriate
în cadrul comunității locale. Un parteneriat educaţional este un concept care devine tot
mai prezent în relaţiile de colaborare ce se stabilesc între unităţile de învăţământ şi
diferitele segmente ale societăţii. Necesitatea şi importanţa parteneriatelor rezidă în
două aspecte: nevoia deschiderii grădiniţei către comunitate și sensibilizarea
comunităţii la nevoile grădiniţei.
Concret am iniţiat, conceput, structurat pertinent şi corect parteneriatul
educaţional, traducându-l într-un proiect valoros pentru toate părţile implicate.
După nevoile şi scopul urmărit am desfășurat parteneriate care au ca scop
modernizarea bazei materiale şi a spaţiilor de învăţământ; diversificarea, înnoirea
materialului didactic aferent procesului de învăţământ; parteneriate ce vizează
atenuarea problemelor copiilor cu nevoi speciale; parteneriate pentru cunoaşterea
reciprocă şi buna relaţionare; parteneriate ce vizeză o cât mai bună integrare a copiilor
în societate; parteneriate profesionale, ce vizează formarea continuă a cadrelor
didactice; parteneriate de imagine, în scopul popularizării experienţelor pozitive.
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Pentru buna desfășurare a parteneriatelor am început cu iniţierea părinţilor în
problemele specifice educaţiei din grădiniţă privită ca un ,,microgrup” din care copilul
face parte. Un aspect foarte important în realizarea cu succes a unui parteneriat este
dobândirea de către părinţi a unor abilităţi de relaţionare cu copii.
Parteneriatul grădiniţă-familie construieşte relaţii strânse între cele două medii ale
educaţiei, stabileşte un sistem de valori apropiat între acestea, care poate avea un efect
benefic asupra copiilor.
În ceea ce privește relația cu școala am procedat la realizarea unui schimb de opinii în
ceea ce priveşte necesitatea unui mediu educaţional stimulativ, familiarizarea
preşcolarilor cu mediul educaţional în care vor păşi în curând.
Deoarece suntem Structură a unei școli, avem privilegiul de a avea acces ușor la
bibliotecă unde am desfășurat diferite activități ce au vizat:
 Trezirea interesului şi a curiozităţii copiilor pentru literatură;
 Conştientizarea părinţilor şi a altor factori educaţionali din cadrul comunităţii cu
privire la rolul pe care îl au cărţile în formarea şi dezvoltarea copiilor;
 Stimularea preşcolarilor de a desfăşura activităţi care să contribuie la propria
formare.
Proiectul 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.
În vederea intensificări activităţii de sprijinire a copilului preşcolar în dobândirea
de cunoştinţe, capacităţi şi deprinderi care să-i permită cu uşurinţă să acceadă la
condiţiile de mic pieton am desfășurat activități în parteneriat cu poliția. Astfel am
realizat următoarele obiective:
 Sprijinirea copiilor pentru înţelegerea necesităţii respectării regulilor de
circulaţie, în vederea asigurării securităţii personale.
 Cunoaşterea consecinţelor nerespectării regulilor de circulaţie.
Iniţierea şi derularea de activităţi în parteneriat reprezintă o provocare pentru
educatorul de azi, în condițiile actuale, deoarece necesită multă creativitate în
concepere, dinamism în derulare, responsabilitate în monitorizare, flexibilitate în
luarea deciziilor. Nimic nu e ușor, nimic nu e simplu, important e să ne dorim... și
activitățile concrete au demonstrat că ... se poate. Mulțumim tuturor factorilor implicați
pentru ajutorul dat în realizarea unor activități deosebite pentru... Măria sa COPILUL!
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Grădinița online, o nouă experiență didactică

Briciu Daniela Silvia
Grădinița cu P. P. ”Floare de Iris”,
loc. Cluj-Napoca, jud Cluj

Distanțarea și lipsa interacțiunii, a unui contact direct, constituie aspectul cel mai
dificil în efectuarea activităților de acasă. Dincolo de gravitatea contextului, care
presupune „distanțare socială” și care afectează, implicit, relațiile interpersonale,
părinții au fost sprijiniți ca în această perioadă să petreacă cât mai multe momente de
calitate cu copiii, ce reprezintă totodată modalități de comunicare și înțelegere mai
profundă a comportamentelor și nevoilor acestora, de conectare intrafamilială.
Pentru a le menține interesul, în continuarea procesului instructiv-educativ, am
încercat să găsim activități cât mai atractive, să ne adaptăm metodele și procedeele de
transmitere a cunoștințelor. Am realizat activități filmate, în cadrul cărora am transmis
într-o manieră cât mai plăcută informații copiilor, dar în același timp i-am provocat să
rezolve diferite sarcini. Materialele au fost realizate cu ajutorul aplicațiilor Power
point, Charterpix, Wordwall, Jigsaw puzzle și Learning apps. Toate aceste materiale
au fost încărcate pe platforma Kinderpedia, iar părinții au fost cei care le-au transmis
mai departe copiilor.
Toate acestea însă, nu au putut înlocui contactul afectiv și emoțional care se
stabilește prin prezența fizică a copiilor la grădiniță. Pentru a suplini acest lucru,
periodic am organizat întâlniri cu copiii pe aplicația Zoom, prin intermediul cărora am
facilitat comunicarea verbală și vizuală.
În cadrul temei ”La mulți ani, România!” pentru grupa mică, am propus
următoarele activități:
Luni: Zi de sărbătoare- activitate integrată
Întâlnirea de dimineață:Bună dimineața! Ce zi este azi? În ce anotimp suntem?
Toate acestea le putem descoperi prin jocul următor:
https://wordwall.net/resource/6752456/ce-zi-este-ast%c4%83zi
ADE: DȘ-observare tricolorul+DEC- dactilopictură steagul
Pentru realizarea acestei activități copiii primesc un filmuleț, pe parcursul căruia
observă, alături de educatoare steagul tricolor și răspund la întrebările adresate de
aceasta, apoi vor picta steagul conform modelului și indicațiilor transmise.
Marți: Țara mea în sărbătoare
Întâlnirea de dimineață: Învățăm să ne salutăm prin joacă
https://wordwall.net/ro/resource/6717205/salutul-de-diminea%C8%9B%C4%83
ADE: DȘ: joc exercițiu mare/mic cu elemente de DEC-audiție Imnul României
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La această activitate, copiii se vor pregăti de paradă și îi vor ajuta pe organizatori
să așeze stegulețele pe mașinile potrivite. Copiii vor rezolva sarcinile urmărind un
filmuleț iar la sfârșit vor participa la paradă, nu înainte de a asculta Imnul României.
Miercuri: Tricolorul- activitate integrată
Întâlnirea de dimineață: Părinții stabilesc alături de copii ziua, anotimpul și
starea vremii
ADE: DLC: Tricolorul- memorizare+DOS- rupere, lipire (steagul)
În cadrul unei întâlniri organizate pe ZOOM, copiii vor învăța alături de
educatoare poezia. Imaginile din poezie sunt rulate cu ajutorul unei prezentări
Powerpoint, apoi vor realiza steagul prin rupere și lipire.
Joi: La paradă
Întâlnirea de dimineață: Învățăm să ne salutăm prin joacă
https://wordwall.net/ro/resource
ADE: DȘ: aprecierea globală a cantității (multe/puține) cu elemente de DPM:
mers cadențat
Copiii vor urmări filmulețul prezentat și vor rezolva sarcinile
Vineri: Obiecte tradiționale- activitate integrată
Întâlnirea de dimineață: Copiii vor urmări un filmuleț în care se vor saluta, vor
stabili ce zi este, în ce anotimp suntem și ce surprize îi așteaptă pe parcursul acestei
zile
ADE: DLC: Eu spun una, tu spui multe+DEC: Covorașul- colorare
De asemenea, au fost propuse următoarele activități liber alese care s-au
desfășurat după posibilitate pe parcursul săptămânii.
Joc de rol: Pregătim ceai pentru oamenii de la paradă (copiii pregătesc la
bucătăria păpușii ceai pentru oamenii care vor participa la paradă)
Construcții: Mașini la defilare (din piese lego, copiii vor construi mașinuțe)
Știință: Alege doar jucăriile care au culoarea drapelului (din mai multe jucării de
culori diferite copiii le vor selecta doar pe acelea care au culoarea drapelului)
Artă: Mărgele pentru româncuțe (copiii vor înșira mărgele pentru româncuțe)
Bibliotecă: Frumusețile țării (copiii privesc imaginile încărcate pe platformă și
spun ceea ce văd în ele)
precum și jocuri din categoria ALA 2
1.Fuga la steguleț- joc de mișcare
Copiii au în mână un coșuleț sau un vas. Se așează prin casă diferite obstacole pe
care copiii trebuie să le ocolească pentru a ajunge la jucării. Iau o jucărie, o pun în
coșuleț și se întorc pe același traseu.
2. Suflă mingea- joc distractiv https://www.youtube.com/watch?v=Tn7fjxs8ss&t=63s
3. Apă-pământ: Aveți nevoie de o bandă sau sfoară. De o parte a benzii va fi apa,
iar de cealaltă parte pământul. Când părinții spun pământ, copilul trebuie să sară pe
partea care indică pământul, când vor spune apă sar peste bandă.
4. Rotește roata și execută mișcările https://wordwall.net/resource/7065755/safacem-miscare
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5. Atenție, fă ca mine:
https://www.facebook.com/tutortime777/videos/4165104863970
Bibliografie:
Adăscăliței, A, ”Instruire asistată de calculator: didactică informatică”, Editura
Polirom, 2017
Bernat, S.E., ”Tehnica învățării eficiente”, Cluj-Napoca, 2003
Lespezeanu M. ”Tradițional și modern în învățămntul preșcolar”, Editura Omfal
București, 2007
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Acolo unde se vrea, se poate!

Școala Gimnazială ,,Ep. I. Antonovici” Bârlad
An școlar 2021-2022
Prof. Înv. Primar BUDESCU PETRINA

După ce şcolile au fost închise din cauza pandemiei de COVID-19, am găsit
soluţii pentru a nu întrerupe orele. Profesorii din România au fost provocați să se
adapteze rapid și să transmită un mesaj important elevilor: învățarea continuă
dincolo de școală și, cu instrumente online accesibile tuturor și multă
determinare, putem face progrese împreună și, mai mult decât oricând, putem
încuraja elevii să învețe și să lucreze independent. Am mutat cursurile în mediul
virtual, am fost cu toții îngăduitori şi am încearcat astfel să ajut elevii să depăşească
mai uşor această perioadă .
Resursele digitale devin un instrument de lucru din ce în ce mai utilizat pentru
a oferi un învățământ calitativ, care să corespundă noilor tendințe pedagogice și
intereselor copiilor. De aceea, predarea se realizează astăzi prin utilizarea resurselor
și instrumentelor noilor tehnologii, precum și a unor metode activ-participative care să
solicite interesul, creativitatea, imaginaţia, implicarea şi participarea elevului în
învățare.
În contextul actual pentru a desfășura cu succes activitățile instructiv-educative
în mediul on-line avem posibilitatea de a apela la o serie de instrumente și resurse
digitale. Acestea vin în sprijinul învățătorului ajutându-l să realizeze lecții interesante,
active, creative, putând astfel să-și atingă obiectivele propuse
TABLETA GRAFICĂ, instrument pentru profesori și elevi, este un dispozitiv
de lucru ce se atașează la un calculator pentru a realiza creații grafice. Dacă este ușor
să desenăm pe hârtie cu ajutorul creioanelor, o tabletă grafică face acest lucru
disponibil digital. Pen-ul atașat tabletei funcționează teoretic ca un mouse, dar arată ca
un creion gros, și are în plus senzor de presiune. Pen-ul se folosește ca un creion
obișnuit. Tableta grafică poate fi folosită pentru scrierea de mână.
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AVANTAJELE folosirii tabletei grafice:
 Predarea se realizează prin utilizarea resurselor și instrumentelor noilor tehnologii,
precum și a unor metode activ-participative care solicită interesul, creativitatea,
imaginaţia, implicarea şi participarea elevului în învățare;
 Facilitează transmiterea de informații în timp real și învățarea sincron a școlarilor;
 Ușurează munca la clasă;
 Funcționează asemenea tablei din sala de clasă.

DEZAVANTAJE:



Formarea deprinderii utilizării lui necesită o investiție de timp, exerciții, până când
coordonarea oculo-motorie funcționează fără probleme;
Partajarea ecranului înseamnă pierderea vizuală cu elevii (soluția este un al doilea
device).

Dincolo de sincope, greutăți, ne-am adaptat cu succes noilor metode de
învățământ on-line, încercând să fim creativi și mai ales flexibili cu programul și cu
nevoile copiilor.
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Scopul învățătorului nu trebuie să fie doar încurajarea învățării digitale, ci și să
se asigure că utilizarea acestor instrumente îmbunătățește învățarea. Este esențial să
acordăm timp și efort pentru a explora cele mai bune modalități de a le pune în slujba
educației.
Predarea on-line înseamnă interacțiune, mișcare, schimb de activități, joacă.
Cred că provocarea este să facem ca învatrea să se poată întâmpla atât în clasă, cât
și în mediul de acasă.
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Parteneriatul în online – o impunere a pandemiei

Prof. Bulz Lăcrămioara – Iuliana
Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Petroșani, jud. Hunedoara

Aceste activități extrașcolare vin ca alternative cu importanță majoră în formarea
copiilor în funcție de aptitudini, aspirații, disponibilități, prezentând avantajul cultivării
sentimentul de siguranță tocmai prin lipsa „lucrului impus”. El, copilul, simte nevoia
să-și aleagă singur una sau mai multe activități, eliminându-se astfel reacția de
respingere a actului educațional forțat.
Reașezarea societății pe valori, dezvoltarea unei culturi a succesului bazată pe
performanță, muncă, talent, presupune implicarea tuturor factorilor sociali: elevi, cadre
didactice, parteneri educaţionali, părinţi, societate civilă, media şi comunitate, care vor
duce la sensibilizarea copiilor prin activităţi interesante şi atractive, deoarece ... „Dacă
picăturile de apă nu ar fi prietene, n-am avea râurile şi nu ne-am bucura de răcoarea
lor; dacă soarele nu ar fi prietenul planetelor, nu ne-am bucura de culorile şi de
parfumul florilor; dacă lumina n-ar fi prietena boabelor de rouă, n-am avea prospeţimea
dimineţilor şi dacă frunzele copacilor n-ar fi prietene, n-am vedea verdele pădurii ... Să
ne privim în ochi cu blândeţe, să ne dăm mâinile şi vom vedea cât de bogaţi suntem
căci stăpânim cea mai valoroasă comoară a lumii – prietenia.”
Conceptul de activitate extracurriculară a apărut în contextual reorganizării
sistemului global de învăţământ, care se orientează pe formativ, în detrimentul
informativului specific învăţământului de tip tradiţional. În plus, vorbim de necesitatea
învăţării pe parcursul întregii vieţi sau a educaţiei permanente. Educaţia de tip
extracurricular nu vine să schimbe un sistem de valori, să contravină educaţiei de tip
curricular, ci o completează, făcând-o pentru educabili mai atractivă şi mai eficientă.
Copilul învaţă să se joace, să lucreze, să-şi desfăşoare activitatea într-un cadru
organizat, la început într-o colectivitate, în grup, iar apoi în grupuri diferite. Aceasta îi
dă posibilitatea de a comunica mai bine, de a se integra în cadrul acelui grup, de a
deveni mai creativ, de a trage concluzii. Are posibilitatea de a învăţa din experienţa
altora, de a deveni mai sociabil, de a lega prietenii.
Considerăm că relaţia de prietenie nu e numai o posibilitate, ci şi o necesitate. La
această vârstă, şcolarii au nevoie să înveţe să ia în considerare punctul de vedere al
altor copii, să facă schimb de idei şi să înţeleagă mai bine experienţele prieteniei lor.
Colaborând cu copii dintr-o
școală din altă comunitate, le vom trezi elevilor interesul pentru prietenie. Această
colaborare sprijină dezvoltarea

141

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 1, ianuarie, 2022

unei atitudini pozitive, autonome, care să armonizeze relaţiile cu sine şi cu ceilalţi.
Dorinţa noastră se îndreaptă spre a stabili noi şi reale punţi de comunicare între copii
- educatori - comunitate.
Am urmărit să desfășurăm câteva activități educative extrașcolare în parteneriat
cu altă unitate de învățământ, alături de copii aflați în categoria grupurilor
dezavantajate social, financiar, economic, copii cu CES sau alte dificultăți de
socializare, integrare, adaptare la mediul educațional cu ocazia săptămânii „Să știi mai
multe, să fii mai bun”.
Activități desfășurate:
1. A venit primăvara! - povestea copacului din fața casei mele
2. Prietenie în cuvinte și culori
3. Vizită la muzee virtuale
4. Desenăm și gătim împreună
5. Vine Iepurașul! – încondeierea ouălor

Indiferent de distanța dintre noi, de scenariul în care ne desfășurăm activitățile
instructiv – educative putem spune că obiectivele urmărite (spre ex: dezvoltarea
spiritului de toleranță și cooperare, a sentimentului de bucurie, relaxare și întrajutorare
față de toți copiii) au fost atinse cu succes.

BIBLIOGRAFIE:
1. Banea., S., Morarasu., V., C., Ghid de resurse practice pentru activitatea de
consiliere si orientare a elevilor, Editura Performantica, Iasi, 2009
2. Băran-Pescaru, A., Parteneriat în educație, Editura Aramis Print, București,
2004
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IMPORTANȚA PROMOVĂRII GRĂDINIȚEI

PROF. ÎNV. PREȘC. Bunea Andreea-Ioana
GRĂDINIȚA CU P. P. PRICHINDELUL ISTEȚ, TURDA

Promovarea imaginii unităţii noastre reprezintă o prioritate pentru o bună
colaborare între cei trei parteneri educaţionali: grădiniță-preșcolari-părinţi.
Grădinița este o instituție de educație care are rolul de a oferi sprijin educativ atât
pentru copii cât și părinților.
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 care
doresc să ne treacă pragul unității.

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;
 promovarea imaginii grădiniței prin diverse surse informaţionale (presă locală
scrisă, internet, pagina de facebook).
Propunerea de activităţi pentru formarea şi promovarea imagini a grădiniței în
anul şcolar curent, an în care părinții nu au avut acces în instituție, restricții impuse de
Covid 19, a fost următoarea:
-transmiterea în spaţiul virtual a informaţiilor şi fotografiilor privind baza
materială şi programele de dezvoltare, oferta educaţională, activităţi derulate,
rezultatele preșcolarilor, proiecte educaționale derulate;
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O școală deschisă spre viitor

Prof. Bungău Angela
Școala Gimnazială ,,Avram Iancu”, Oradea, jud. Bihor

Menirea noastră, a cadrelor didactice este de a lumina calea
elevilor noștri, de a le descifra tainele învățăturii, de a le transmite
cunoștințele prevăzute de curriculum, de a le forma abilități și
deprinderi, aptitudini și atitudini, de a face transferul din mediul
școlar spre integrarea pe piața muncii locale sau internaționale.
Dar, dincolo de toate acestea trebuie să implicăm și familia,
comunitatea locală în susținerea educației copilului. Ca prioritate
ar trebui să creăm și să promovăm imaginea școlii și a activităților
educative în rândul comunității, să exemplificăm experiențele pozitive din școală,
exemplele de bună practică, să diversificăm și să flexibilizăm oferta activităților școlii
în funcție de nevoile şi interesele partenerilor şi beneficiarilor procesului educaţional,
să colaborăm eficient cu membrii comunității locale și cu familiile elevilor, să
promovăm proiecte educative școlare și extrașcolare care să contribuie la reducerea
abandonului şcolar, susţinerea elevilor din medii dezavantajate şi conduite de risc,
susţinerea elevilor în alte abilităţi, aptitudini, precum cele interculturale, interetnice, la
nivel local, european sau internațional.
Astfel, în calitate de cadru didactic titular al Școlii Gimnaziale ,,Avram Iancu”
din Oradea, Bihor, am încercat să derulez activități educative școlare și extrașcolare
menite să contribuie la dezvoltarea armonioasă a elevilor mei, cât și la promovarea
imaginii școlii. Aflându-mă și în calitatea de consilier cu programe și proiecte
educative școlare și extrașcolare, am inițiat activități în parteneriat cu părinții elevilor,
precum târguri școlare de Crăciun, Mărțișor, Paște, la
care elevii și părinții acestora au participat cu produse
decorative
realizate de elevi,
târgurile
având
scop
caritabil,
menite a sprijini
elevii din familii
dezavantajate sau din centre instituționalizate. De
asemenea, numeroase activități s-au derulat în
parteneriat cu biserica din cartierul unde se află și școala, activități dedicate fie
Crăciunului, concert de colinde, fie activități de voluntariat, prin cadouri, pachete
pregătite de elevii școlii pentru persoanele dezavantajate din Parohia Sf. Nicolae.
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La toate aceste activități locale se adaugă derularea unor proiecte în parteneriat
cu alte instituții precum Inspectoratul de Poliție Bihor, Agenția Națională Antidrog,
prin activități de combatere a bullying-ului în scoală sau activități de prevenire a
consumului de droguri sau traficului de persoane. Școala noastră a fost promovată și
prin derularea unor proiecte locale, județene, regionale sau proiecte Erasmus+. Am
derulat proiecte care vizează activități de voluntariat ,,Bucuria de a dărui”, proiecte
care au ca scop integrarea elevilor cu CES în rândul învățământului de masă
,,Incluziune prin artă”, proiecte culturale,
regionale, care au promovat tradițiile, obiceiurile
bihorene ,,Tradiții, datini și obiceiuri-comori ale
sufletului românesc”. În cadrul acestui proiect
regional au fost implicate școli atât din județ, cât si
din alte 7 județe, participând și o școală din
Republica Moldova.
Promovarea numelui școlii s-a realizat și
pe harta europeană, prin cele două proiecte
Erasmus+, la care au participat elevii școlii
noastre. Astfel, proiectul ,,Solar Power
Education and Learning”, aflat în curs de
derulare, a făcut posibile schimburi de
experiențe
între
școli din șase țări:
România, Bulgaria, Croația, Portugalia, Turcia și Italia.
Elevii au putut interacționa, socializa cu partenerii lor
europeni, descoperind valori culturale, etnice, europene,
vizitând
obiective
importante,
cunoscând
locuri și aspecte noi despre istoria, tradiția, cultura
acestor țări.
Activități menite să prezinte cât mai transparent
spațiul educativ și acțiunile desfășurate în scoală s-au derulat și prin ,,Ziua porților
deschise”, când părinții au putut vizita școala, au putut participa alături de elevi la
ateliere de creație, activități recreative. Toate aceste aspecte din procesul educativ
formal și informal au fost aduse la cunoștința comunității locale, părinților , elevilor
prin intermediul paginii web a școlii https://scoala-avram-iancu-oradea.ro/ sau prin
pagina de Facebook a acesteia, Eco-Scoala Avram Iancu Oradea. Acestea sintetizează
crâmpeie din multitudinea de activități, care contribuie la educația solidă a elevilor
noștri.
În concluzie, ne străduim să oferim elevilor noștri o educație de calitate, iar
părinților și comunității accesul la ofertele educaționale, promovând individualizarea
învățării, combaterea discriminării, reducerea violenței, promovarea unui
comportament moral, pozitiv și participarea la activități extrașcolare, proiecte locale,
județene sau europene.
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Rolul părinților și al școlii în educația copiilor

Prof. înv. primar Burcea Angela
Şcoala Gimnazială George Bacovia, București
Motto: “Copiii trebuie învățați cum să gândească, nu ce să gândească.”
Margaret Mead
Lumea de azi este în continuă schimbare şi transformare. Această continuă
dezvoltare ne obligă la căutarea de noi forme de educaţie a copilului. Progresul tehnicoştiinţific realizează un inedit progres social, de care copiii trebuie să beneficieze din
plin.
Sunt de pǎrere cǎ şcoala de astăzi are, mai mult ca oricând, nevoie să
răspundă, printr-o largă deschidere spre mediul comunitar, nevoii de schimbare, prin
crearea şi dezvoltarea legăturilor intra şi intercomunitare, prin apelarea la dialogul
social bazat pe principiul rǎspunderii comune.
Educația tinerei generații este o activitate complexǎ, de aceea la realizarea ei,
alături de școalǎ, trebuie sǎ contribuie şi alți factori, printre care familia şi comunitatea
localǎ. Influenţa pe care o exercitǎ familia este omnilateralǎ şi deosebit de adâncǎ.
Familia este prima școalǎ a copilului şi contribuția pe care o aduce la educația acestuia
poate favoriza sau îngreuia acțiunea educativǎ a şcolii.
Familia se preocupǎ de educația copilului sub toate aspectele. În privința
dezvoltării fizice, ea asigurǎ hrana şi îmbracamintea copilului, îl antrenează în munca
după puterile lui, îl apară de intemperii, îi creazǎ condiții cât mai bune de odihnǎ, se
îngrijește deci de păstrarea sǎnatatii lui.
O importanţǎ deosebitǎ o are contribuția familiei la dezvoltarea intelectualǎ a
copiilor. În familie ei își însușesc limbajul, instrument indispensabil pentru dobândirea
unor cunoștințe noi, pentru dezvoltarea gândirii. Foarte multe reprezentări despre
realitatea înconjurătoare se dobândesc in familie.
Rolul familiei în educația moral-cetățeneascǎ este imens. În familie, pânǎ la
intrarea copilului în școalǎ, se formează numeroase deprinderi de comportare moralǎ.
Respectul faţǎ de părinți şi de alți oameni, politețea, grija faţǎ de copiii mai mici şi
ocrotirea acestora, cinste, decenţǎ în vorbire şi atitudini sunt trasǎturi la a căror formare
familia îşi aduce o contribuție importantǎ. Exemplul personal al pǎrinţilor şi
îndrumarea permanentǎ a comportării copilului sunt principalele mijloace care ajutǎ la
realizarea acestor sarcini.
În familie copiii îşi formează sentimente morale, după care se apreciază corect
comportarea personalǎ şi a semenilor.
Familia exercitǎ o multitudine de influente care contribuie la educația esteticǎ a
copiilor. Pǎrinţii îi pun în contact cu frumosul din naturǎ şi le atrag atenția asupra
aspectelor care trebuie observate şi reținute.
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Se poate observa ca familia îşi aduce contribuția la toate domeniile educației
copiilor, însǎ are un caracter nesistematizat, spontan, uneori eronat.
În educarea tinerei generaţii școala şi familia urmăresc același scop comun şi de
aceea este necesarǎ o unitate, o coordonare a mǎsurilor educative, concordanţa dintre
mijloacele de influențare pe care le folosesc aceste douǎ instituții sociale. Ca om al
sistemului, ştiu cǎ şcoala este interesatǎ sǎ colaboreze cu familia pentru ca acțiunea sa
educativǎ sǎ fie mai profundǎ şi de duratǎ. Şi tocmai de aceea familia găsește în
instituţia școlarǎ îndrumarea pedagogicǎ necesarǎ prevenirii sau combaterii unor
greșeli care se observǎ încă în educaţia pe care o primesc unii copii în familie.
Colaborarea şcolii cu familia este necesara şi în vederea unei informări reciproce cu
privire la dezvoltarea copilului, la comportarea lui, la cunoașterea lui.
Este ştiut ca rolul familiei în educaţia copilului nu încetează la vârsta şcolarităţii.
Este greşită concepţia unor părinţi potrivit căreia dacǎ copilul este la şcoalǎ de educaţia
lui trebuie sǎ se ocupe doar cadrul didactic. Şcoala şi dascălul nu pot suplini cu totul
lipsa de preocupare a unui părinte. Efortul educativ îşi găseşte eficienţa dorită atunci
când între cei doi factori, şcoală şi familie, există o conlucrare în interesul comun al
educării copilului. Severitatea este necesară, dar cu măsură, altfel copilul creşte timorat
de gândul pedepsei, începe să mintă şi se îndepărtează de părinţi. Mai gravă este
situaţia când părinţii sunt împărţiţi, unul sever şi celălalt indulgent. Într-un asemenea
climat familial nu se realizează o educaţie sănătoasă.
Existǎ şi situaţii în care familia copilului este prea indulgentǎ cu acesta, în care
toţi se învârt în jurul mofturilor copilului. Un astfel de copil va ajunge egoist, pentru
că în familia sa el a cunoscut numai drepturi nu şi îndatoriri. Cu aceşti copii se lucrează
greu şi devin dificili, deoarece ei cred că şi la şcoală vor avea parte de aceleaşi
privilegii.
Un alt factor este mediul care influenţează, iar educaţia acţionează nu însă
independent, ci într-o relaţie reciprocǎ. Şcolarul din clasele primare învaţă sub
influenţa impulsurilor adulţilor. Dorinţa sa de a se adapta statutului de şcolar se naşte
şi sub influenţa dorinţei de a-i bucura pe părinţi sau măcar de a nu-i supăra şi a-şi atrage
o sancţiune din partea acestora.
Din practică am desprins ideea cǎ o colaborare eficientǎ școalǎ-familie devine
un factor hotărâtor în educarea școlarului pentru o bună integrare în societate. Factorul
principal al dezvoltǎrii personalitǎţii umane, educația, sub toate formele ei, e chematǎ
să găsească soluții prin care copilul să se adapteze rapid şi eficient la societatea în care
trǎieşte. Observaţiile şi cercetǎrile specialiştilor în educaţie aratǎ cǎ oricât s-ar strădui,
școala nu poate înlocui restul instituțiilor care au misiunea de formare a cetățenilor
conștienți, cu o conduită civilizatǎ.
Părerea mea este că educaţia copiilor necesită un efort deosebit din partea tuturor
şi trebuie să fie făcută cu principialitate şi perseverenţă, mai aleas că cei doi factori
educativi au același scop-formarea personalităţii umane integrale şi armonioase.
Bibliografie:
1. Nica, I, Ţopa, L., „Colaborarea şcolii cu familia elevilor de clasa I”, Editura
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1974;
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2. Nicola, I., „Pedagogie”, E.D.P., R.A., Bucureşti, 1992;
3. Osterrieth, P., „Copilul şi familia”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,1973.
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Dimensiunile parteneriatului educațional

Prof. inv. primar: Burduja Andreea – Mădălina
Scoala Gimnaziala Nr. 1, Dorohoi
Soluționarea reală a problemelor multiple cu care se confruntă în prezent
educația românească și, în particular, învățământul românesc, poate fi realizată numai
prin transformarea parteneriatului într-o realitate.
Parteneriatul educațional ar trebui să includă: resursele umane ale sistemului de
învățământ, elevii cuprinși în unitățile școlare, familiile elevilor, instituțiile
guvernamentale centrale și locale, organizațiile nonguvernamentale, instituțiile
religioase, agenții economici, sindicatele, autoritățile locale. Pentru a realiza un
parteneriat autentic în domeniul educației este necesară schimbarea treptată a unor
valori, atitudini, principii, norme, comportamente, la nivelul: factorilor sociali cu
putere de decizie, resurselor umane implicate în educație, reprezentanților diferitelor
instituții comunitare, părinților, copiilor, elevilor care sunt cuprinși în sistemul de
învățământ.
Această schimbare axiologică, atitudinală și comportamentală la nivelul
factorilor sociali chemați să își asume parteneriatul poate fi realizată prin formarea
resurselor umane și prin activități de consultanță, dar mai ales prin elaborarea și
derularea efectivă a unor proiecte în parteneriat.
Există o serie de documente şi norme metodologice de implementare reală a
parteneriatului educaţional atât la nivel internaţional (Agenţia UNICEF prin Programe
de Educație Timpurie Individualizată) cât şi corelări naţionale (ca dimensiune a
reformei învățământului). Ele tind să devină un concept central pentru abordarea de tip
curricular flexibilă şi deschisă a problemelor educative.
,,Parteneriatul educaţional este forma de comunicare, cooperare şi colaborare
în sprijinul copilului la nivelul procesului educaţional" (Vrăşmaş, E., 2002, p. 139).
Dimensiunile parteneriatului educaţional vizează cele trei dimensiuni: familia,
școala şi comunitatea ca un acord comun în toate acţiunile educative; relaţia educatorcopil cu implicaţiile unui parteneriat în conducerea democratică şi flexibilitate în luarea
deciziilor. Relaţia educativă este una de formare şi transformare atât a educatului, cât
şi a educatorului; educatorul dobândeşte noi competenţe odată cu rezolvarea fiecărei
probleme educative. În sensul formării unor aptitudini reflexive, creatoare, dinamice
cu receptivitate la schimbare, influenţa comunităţii asupra familiei şi asupra copilului
este una pregnantă, deoarece mediul în care trăiesc părinţii poate sprijini sau devia
vieţile lor, poate determina multe dintre valorile lor.
La rândul lor, părinţii pot influenţa comunitatea deopotrivă ca indivizi sau ca
membri ai unui grup. Ei pot contribui la dezvoltarea valorilor comunităţii şi la fixarea
priorităţilor sociale.
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Se constată că în realitate implicarea părinţilor este mai mică decât ar fi de dorit.
Profesorii manifestă un amalgam de atitudini pozitive şi negative. În ce priveşte
experienţa, se constată că profesorii începători minimizează rolul implicării familiei.
Din perspectiva diferenţelor dintre profesori, pe cicluri de învăţământ se constată că
cei din învăţământul primar implică mai mult familia decât cei din învăţământul
gimnazial şi liceal, de multe ori nefiind clar profesorilor cum anume ar putea să implice
familia (Dor, 2013 apud Țibu & Goia, 2014).
În contextul actual, sistemul școlar a înlocuit în mare măsură procesul
instructiv-educativ al familiei. În acest sens, părinții nu mai pot asigura transmiterea de
cunoștințe copiilor lor, nu le mai pot satisface nevoile de instrucție la standardele
exigențelor actuale.
Bibliografie:
1. Goia, D. (2016), Comunicarea profesori-părinți în școli din medii
dezavantajate. Rezultatele unui program de formare. Editura Universitară:București
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METODE INTERACTIVE DE GRUP FOLOSITE
ÎN INVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR

Prof. înv. preşcolar Burduja Alina
Grădiniţa P. P. Nr. 19 Botosani

Motto: „Să nu-i educăm pe copii pentru lumea de azi. Această lume nu va mai
exista când ei vor fi mari. Şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i
învăţăm să se adapteze.” (Maria Montessori)
Metodele interactive de grup sunt modalităţi moderne de stimulare a învăţării
experenţiale, de exersare a capacităţilor de analiză, de dezvoltare a creativităţii
copiilor.
Specific acestor metode este faptul că ele promovează interacţiunea dintre
preşcolari, schimbul de idei, de cunoştinţe, asigurând un demers interactiv al actului
de predare-învăţare-evaluare. Prin folosirea acestor metode, preşcolarii depun un efort
intelectual, de exersare a proceselor psihice, de abordare a altor demersuri
interdisciplinare prin studiul mediului concret şi prin corelaţiile elaborate
interactiv, în care îşi asumă responsabilităţi, formulează şi verifică soluţii.
De asemenea, aceste metode activează toţi copiii şi le dezvoltă comunicarea,
creativitatea, independenţa în gândire şi acţiune, îi ajută să ia decizii corecte şi să
argumenteze deciziile luate. Aceste metode presupun respectarea particularităţilor de
vârstă, îmbinarea diferitelor forme de activitate, îmbinarea muncii individuale cu
munca pe grupuri şi activitatea frontală, evaluarea corectă a rezultatelor obţinute şi
reconstituirea relaţiei educatoare-copil.
Metodele de învăţare activă implică copiii în procesul de învăţare în sensul
formării lor ca participanţi activi la procesul de educare, astfel fiind ajutaţi să înţeleagă
lumea în care trăiesc şi să aplice în diferite situaţii de învăţare ceea ce au învăţat.
Aceste metode sunt folosite din ce în ce mai mult în practica educaţională alături de
cele tradiţionale ori în combinaţie cu acestea.
În continuare voi prezenta câteva metode moderne pe care le-am folosit în
procesul instructiv educativ în funcţie de obiectivele urmărite la fiecare activitate.
Schimbă perechea este o altă metodă interactivă pe care am folosit-o în
activităţile cu preşcolarii. Această metodăare ca obiectiv stimularea comunicării şi
rezolvarea de probleme prin lucru în pereche. Metoda ,,Schimbă perechea,, am folosito în activităţi de observare, activităţi de convorbire, activităţi practice, etc..
Exemplu. La activitatea Dş observare cu tema ,,Fructe de toamnă ’’, am urmărit
ca prin lucru în pereche, copiii să descopere cât mai multe caracteristici ale fructelor
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care se coc în anotimpul toamna. Am organizat copiii în două cercuri concentrice după
ecusoanele pe care le aveau în piept, în interior copiii cu frunze galbene, în exterior
copiii cu frunze verzi.
La îndemnul educatoarei copiii au luat din coş un fruct la alegere pe care l-au
observat, l-au analizat, pentru a spune totul despre el. Perechea a analizat fructul
timp de 3-5 minute, iar la comanda educatoarei ,,Schimbă perechea’’ copiii din interior
s-au deplasat şi au format o nouă pereche. Copiii din cercul exterior au făcut o
sinteză a observaţiilor anterioare şi au continuat analiza cu noua pereche pentru
descoperirea caracteristicilor fructului prin câţi mai mulţi analizatori. Perechile s-au
schimbat atunci când s-au epuizat toate ideile copiilor şi când fiecare copil a făcut
pereche cu toţi membrii grupei.
Brainstormingul, în traducere directă ,,furtună în creier, sau ,,asalt de idei,, este
o metodă pe care am folosit-o pentru a ajuta copiii să emită, cât mai multe idei pentru
soluţionarea unor probleme, fără a critica soluţiile găsite. Această metodă am utilizato frecvent în activităţile de dezvoltare a limbajuluı pentru a da frâu liber imaginaţiei
copiilor şi a le dezvolta capacităţile creatoare. Cu rezultate bune am folosit
brainstormingul în cadrul povestirilor create după un tablou, sau un şir de ilustraţii, în
lecturile după imagini, convorbiri şi jocuri didactice.
Exemplu. În activitatea DLC-convorbire cu tema ,,De ce îmi place anotimpul
vara ?” la începutul activităţii copiii au stabilit împreună caracteristicile anotimpului
vara pornind de la întrebarea ,,Ce ştiţi despre anotimpul vara?,, Fiecare copil a răspuns
printr-un enunţ scurt în ordinea stabilită fără a repeta ideile colegilor. Ideile emise sunt
direct proporţionale cu numărul membrilor grupului. După enunţarea ideilor, copiii au
fost rugaţi să reflecteze asupra lor şi să se pronunţe care sunt cele mai aproape de
adevăr.
Au fost subliniate ideile care se încadrau în sarcina didactică şi care conturau
ideea finală. Aceste caracteristici sunt împărţite în 3 categorii:
1. Caracteristici care ţin de evoluţia naturii
2. Caracteristici care ţin de relaţia omului cu mediul în anotimpul vara
3. Caracteristici care nu se încadreaza în nici o categorie şi care vor fi eliminate
Explozia stelară este o altă metodă pe care am folosit-o în procesul instructiv
educativ. Este o metodă de stimulare a creativităţii şi o modalitate de relaxare a
copiilor. Ea se bazează pe formularea de întrebări pentru rezolvarea de probleme. Am
folosit această metodă cu bune rezultate în activităţile de lecturi după imagini,
convorbiri, memorizări, povestiri. Ca material didactic am folosit o stea mare, cinci
stele mici de culoare galbenă, cinci săgeţi roşii şi jetoane. Pe steluţa mare am aşezat o
imagine legată de tema abordată iar pe cele cinci steluţe mici am scris câte o întrebare
de tipul CE?, CINE?, UNDE?, DE CE?, CAND.
Prin folosirea acestei metode, am urmărit dezvoltarea potenţialului creativ al
preşcolarilor, familiarizarea lor cu strategia elaborării de întrebări de tipul prezentat
mai sus, exersarea capacităţii acestora de a alcătui propoziţii interogative pe baza
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conţinutului unor imagini şi nu în ultimul rând rezolvarea problemelor prin găsirea
răspunsurilor la întrebările adresate.
Diagrama Venn este o metodă interactivă, de fixare, consolidare şi evaluare a
cunoştinţelor. Această metodă are o largă aplicabilitate şi am folosit-o cu succes în
activităţile de observare, povestiri, convorbiri, jocuri didactice, etc. Diagrama Venn
este formată din 2 cercuri care se suprapun parţial. În spaţiul care intersectează cele
două cercuri am aşezat, desenatesau scrise asemănările dintre două obiecte, idei,
concepte iar în cele două cercuri am aşezat aspectele specifice ale acestora. Pentru
fixarea şi evaluarea cunoştinţelor copiilor, am folosit aceasta metodă în activităţile de
povestire, observare, convorbire, etc..
Exemplu, în activitatea DLC-convorbire ,,Totul despre păsări”, preşcolarii au
realizat o diagramă în care au evidenţiat asemănările şi deosebirile existente între
păsările de curte şi păsările sălbătice. De asemenea, am folosit această metodă în jocul
didactic ,,În lumea poveştilor” cu scopul de a verifica cunoştinţele copiilor privind
poveştile învăţate. În cadrul acestui joc, copiii au realizat o diagramă Venn în care au
aşezat în cele două cercuri personajele specifice fıecărei poveşti iar în arealul în care
se suprapun cele două cercuri au aşezat personajele comune .
Pe lângă metodele interactive prezentate mai sus, cu rezultate bune am mai folosit
şi alte metode cum sunt: metoda cubului, turul galeriei, ciorchinele, tehnica blazonului,
pălăriuţele gânditoare, studiu de caz etc..
Bibliografıe:
Silvia Breben, Elena Goncea, Georgeta Ruiu, Mihaela Fulga – Metode interactive
de grup-ghid metodic, Editura Arves 2002.
Breben Silvia, Ruiu Georgeta, Gongea Elena – Activităţi bazate pe inteligenţe
multiple, Editura Reprograph, Craiova, 2005
Lucia Gluiga, Jodi Spiro – Învăţarea activă, Ghid pentru formatori şi cadre
didactice, Bucureşti 2001.
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII

Prof. Busuioc Crăița
Școala Gimnazială Rădești

Imaginea unei institutii este un patrimoniu, fie că este moștenită, fie că este
inclusă în totalitatea bunurilor instituției, fie că este apreciată ca o dimensiune
subiectivă. Ca obiect de patrimoniu, imaginea se gestionează, se administrează la fel
ca orice alt bun patrimonial al instituției, indiferent de natura acestuia. O imagine bună
a instituției are o influență covârșitoare asupra succesului ei și asupra percepției în
rândul publicului larg. Dimpotrivă, o imagine negativă afectează, uneori într-o manieră
incredibilă, succesul instituției. Ca să fie eficientă, imaginea trebuie să evoce ceva, să
spună ceva, trebuie să invite, în esență, la un posibil și permanent dialog. Dar este
important să facem o deosebire între identitate și imagine.
Identitatea se referă la modalitățile prin care o instituție urmărește să se identifice
pe sine, iar imaginea reprezintă modul în care publicul larg percepe instituția
respectivă. Instituția își creează propria identitate cu scopul de a modela imaginea
publicului larg despre ea însăși, imagine care este determinată pentru fiecare persoană
în parte de o serie de factori.
Imaginea școlii este un complex constituit din istoria organizației școlare, calitatea
ofertei educative, performanțele sale și stabilitatea instituțională, prestigiul în
comunitate. În conturarea unei strategii de optimizare a imaginii unei școli, se ține cont,
în primul rând, de obiectivele instituției școlare, dar și de orizontul de așteptare . Echipa
de conducere a școlii trebuie să aibă o preocupare constantă pentru elaborarea și
actualizarea unui plan de marketing care să evidențieze rolul școlii în dezvoltarea
academică, socială, emoțională, estetică, fizică a elevilor. Imaginea instituțională este
importantă și se completează cu rezultate cuantificabile (număr de absolvenți,
performanțe, integrare în muncă sau în alte structuri de învățământ și de elemente ale
culturii organizaționale ce țin de mituri, eroi, simboluri, modele comportamentale,
ritualuri, ceremonii) al comunității.Factorul principal în crearea imaginii școlii îl
reprezintă calitatea procesului instructiv și educația asociată cu calitatea cadrelor
didactice.
Trebuie făcută diferența dintre imaginea proiectată și imaginea reală.Prima este
imaginea de sine pe care managerul școlii dorește să o promoveze în interiorul și în
exteriorul său, pe baza 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
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și orice alte persoane care lucrează în școală, toate acestea influențează imaginea pe
care beneficiarii serviciilor școlii și-o formează despre activitățile organizației
școlare.Astăzi școlile sunt nevoite să intre în competiție între ele, pe baza identificării
imaginii lor publice de către utilizatorii serviciilor lor. Locul central în actul de
construire a imaginii unei școli este conferit de calitatea tuturor proceselor instructive
și educative care au loc în școală, calitate regăsită în nivelul de satisfacție al
beneficiarilor:elevi, părinți, comunitate față de serviciile oferite de școală.Imaginea
școlii propusă pentru spațiul public și implicit pentru mass-media cuprinde, în mod
obligatoriu, obiectivul fundamental al școlii -instruirea și educarea tinerilor, iar
elementul decisiv în acest proces rămâne profesorul, inclusiv în contextul
tehnologizării accelerate a învățământului.Esența mărcii unei școli ce ar urma să fie
promovată se definește prin valoarea, nivelul de pregătire și personalitatea
profesorului.
Factorul principal în crearea imaginii școlii îl reprezintă calitatea procesului
instructiv și educația asociată cu calitatea cadrelor didactice.
A fost creată o strategie privind promovarea instituției școlare.
Rolul meu a fost sa ma implic alaturi de micii elevi in activități, acțiuni și proiecte care
sa ne facă cunoscuți:
*parteneriate cu diferite instituții;
*proiecte educative la nivel județean și la nivel national;
*acțiuni de voluntariat pentru a-i ajuta pe elevii cu CES din școli de educație incluzivă;
*programe remediale pentru elevii cu rămâneri in urmă la învățătură;
*programe de pregătire pentru cei care participau la concursuri si olimpiade;
M-am implicat alaturi de colectivul unității de învățământ în toate acele activități
extracurriculare care ne aduc faima si renumele, promovând prin diverse canale,
informații despre școala noastră:
Online; Fizic (evenimente, ședințe cu părinții); Media (ziare locale, televiziuni locale
etc), Evenimente, Publicații, Broșuri/flayere
Bibliografie:
1. Andriţchi V. Dimensiuni ale paradigmei managementului resurselor umane în
învăţământ: Lumina, 2014.
Iosifescu Ș. Calitatea educaţiei: concept, principii, metodologii. 2008
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Promovarea imaginii grădiniței

prof. înv. preșc. Butiri Alexandra Ioana

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 și capabil să asigure accesul egal la educație
pentru toți copiii, indiferent de naționalitate sau religie.
Promovarea imaginii grădiniței se poate realiza prin derularea unor diverse
parteneriate în cadrul comunității locale. Astfel că, la nivelul fiecărei unități de
învățământ se elaborează un plan instituțional de promovare a imaginii acesteia, prin
care se urmărește îndeplinirea unor obiective:

Crearea şi promovarea unei imagini pozitive în comunitate;

Elaborarea unor proiecte la nivel local, județean sau interjudețean care să
vizeze multiplicarea experiențelor pozitive și a exemplelor de bună practică în
managementul instituțional;

Personalizarea ofertei educaționale la nivel instituțional prin inovare și
diversificare a acesteia în funcție de nevoile și interesele partenerilor și beneficiarilor
demersului educațional;

Colaborarea eficientă cu toți reprezentanții elevilor, părinților și a
partenerilor
locali,
monitorizarea
ofertei
de servicii educaţionale
şi formare permanentă;
Pe lângă cele enumerate mai sus, am să dau și alte exemple de activități
desfășurate cu scopul promovării instituției școlare:

,,ziua porților deschise”, în care fiecare persoană care dorește să înscrie
copilul în grădiniță, are posibilitatea de a o vizita și de a cunoaște personalul.

activități realizate în programul ,,Școala altfel”, în care se desfășoară
diverse activități școlare și extrașcolare (vizite, excursii);

activități realizate marcând diverse sărbători (1 Decembrie, Mica Unire,
Ziua Educației, 1 Iunie, ș.a.);

activități filmate și publicate pe site-ul instituției;

activități susținute în cadrul obținerii gradelor de perfecționare;

activități în care sunt implicați și părinții/bunicii/persoanele în grija cui
sunt copii.
Toate aceste activități realizate sunt filmate, pozate și publicate pe site-ul
grădiniței sau chiar și pe alte site-uri de promovare a instituțiilor școlare. Acestea oferă
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posibilitatea de alegere a instituției, în care doresc ca al lor copil să crească, să se
dezvolte, să se perfecționeze și să evolueze.
Prin toate activitățile desfășurate în cadrul grădiniței se asigură un act
educațional de calitate, menit să contribuie la formarea unei personalități independente
și creative a copilului, formarea unor copii sănătoși, activi, eficienți, cooperanți, care
să se adapteze ușor la regimul școlar și la orice situație în viață.
Inițierea și derularea de activități în parteneriat reprezintă o provocare pentru
educatorul de azi, necesitând multă creativitate în concepere, dinamism în derulare,
responsabilitate în monitorizare și flexibilitate în luarea deciziilor.
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DEZVOLTAREA ABILITĂȚILOR SOCIO-EMOȚIONALE
LA PREȘCOLARI

Prof. Înv. Preșc.: Buzdugan Alina Petronela
Grădinița cu Program Prelungit nr. 25 , Iași

Trăim într-o lume în care ne confruntăm cu o mulțime de probleme, în care
stresul își pune amprenta nu doar asupra adulților, ci chiar și asupra tinerei generații și
mai grav, asupra copiilor. Astfel rolul nostru, al educatorilor trebuie să fie și mai
pregnant, fiind nevoiți să găsim resurse diverse pentru a-i putea salva pe acești copii
de evaluarea globală negativă, de gândirea irațională, de emoții disfuncționale și de
comportamente dezaprobative.
Comportamentul social și emoțiile preșcolarilor se dezvoltă odată cu fiecare
etapă de vârstă și potrivit temperamentului fiecărui copil.Chiar din primele clipe ale
vieții copiii intră în interacțiune cu părinții, cu frații, cu alți membri ai familiei –adulți
sau copii.Apoi experiențele se multiplică cu cele de la grădiniță și din comunitate, de
felul în care acestea sunt percepute depinzând în mod semnificativ succesul copiilor la
școală și în viață.
Specificul domeniului socio-emoțional este dat de strânsa legatură care există
între planul social și cel emoțional.Interacțiunile sociale reușite fac posibilă dezvoltarea
unei imagini de sine pozitive și a autocontrolului.
Vom prezenta în cele ce urmează câteva aspecte esențiale ce vizează abilitățile
sociale și pe cele emoționale.
Abilitățile sociale sunt cele care ne permit să ne integrăm în mediul în care trăim,
fie el grupul de la grădiniță, de la școală,serviciu sau grupul de prieteni.
Studiile au demonstrat faptul că acei copii care au dezvoltate abilitățile sociale se vor
adapta mai bine la mediul școlar și vor avea rezultate mai bune. În schimb cei cu
abilități sociale slab dezvoltate (de ex.copiii care se comportă agresiv-fizic sau
verbal) au o probabilitate mai mare de a fi respinși de ceilalți și de a dezvolta probleme
de comportament.
Competențele sociale de bază sunt:
-inițierea și menținerea unei relații: (să inițieze și să mențină o interacțiune cu un alt
copil; să asculte activ; să împartă obiecte și să împărtășească experiențe; să ofere și să
primească complimente; să rezolve în mod eficient conflictele apărute).
-integrarea în grup: (să respecte regulile aferente unei situații sociale; să coopereze
cu ceilalți în rezolvarea unei sarcini; să ofere și să ceară ajutorul atunci când are
nevoie).
Grădinița este locul unde copiii interacționează cu semenii lor de vârstă
apropiată. Inițierea și menținerea unei relații presupune însușirea unor comportamente
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esențiale din partea copiilor,o serie de formule verbale care îl ajută să stabilească relații
cu cei din jur.
Rolul adulților este foarte important, deoarece copilul imită ceea ce vede la ei.
În timpul jocurilor liber alese, dacă îi observăm pe copii apoi încercăm să inițiem un
joc aproape de ei, iar în final cu ei, putem observa că până și cei mai timizi ni se alătură
urmând exemplul nostru. Trebuie să încurajăm în permanență și să ghidăm copilul în
inițierea a cât mai multor interacțiuni cu ceilalți copii.
O atenție deosebită trebuie acordată acelor copii care încearcă să pătrundă în
mod agresiv într-un joc aflat în desfășurare, deranjându-i pe ceilalți.Este foarte probabil
ca el sa fie respins, iar pe viitor copiii să evite relaționarea cu el. Cu multă tactică
educatoarea poate să-l intoducă în joc, oferindu-i și lui un rol și astfel să se evite un
posibil conflict.
Un alt aspect al dezvoltării sociale a preșcolarilor îl constituie interacțiunile lui
cu adulții.Stabilirea unor relații pozitive, bazate pe încredere, ascultare și respect se
poate realiza implicând fiecare copil în parte. Pentru ca cerințele adultului să fie
respectate de copii,acestea trebuie să fie formulate clar, pe înțelesul lor.
Un alt aspect important al dezvoltării sociale îl reprezintă interacțiunea copilului
cu grupul din care face parte. În primul rând pentru funcționarea eficientăa grupului
trebuie stabilite niște reguli, pe care copiii împreună cu educatoarea să le formuleze și
să le repete de câte ori este nevoie. Cooperarea cu membrii grupului se exersează în
aproape toate activitățile din grădiniță.
Dezvoltarea abilităților emoționale. Abilități emoționale înseamnă: a înțelege, a
exprima, a regla emoțiile.
De ce este importantă dezvoltarea abilităților emoționale ale copiilor? Pentru
că ajută la formarea și menținerea relațiilor cu ceilalți; pentru că ajută copiii să se
adapteze la grădiniță și la școală; pentru că previne apariția problemelor emoționale și
de comportament.
Principalele competențe emoționale sunt:abilități emoționale, recunoașterea și
exprimarea emoțiilor, înțelegerea emoțiilor și reglarea emoțională. Studiile arată că
preșcolarii pot fi surprinzător de pricepuți în gestionarea abilităților emoționale.
Exemplu: Ei pot înțelege emoțiile exprimate de copiii de aceeași vârstă cu ei în timpul
unui contact social, ceea ce îi ajută în rezolvarea conflictelor. Apoi, preșcolarii sunt
capabili de implicare empatică în emoțiile celorlalți și își pot regla propriile emoții în
diferite situații sociale,pentru a minimaliza efectele nesănătoase ale emoțiilor negative
și pentru a împărtăși emoțiile pozitive cu ceilalți.
În toate etapele unei zile trebuie să îi încurajăm pe copii să utilizeze cuvinte și
expresii ce denumesc stări emoționale. Când observăm că un copil trăiește o emoție
puternică, insistăm să explice ceea ce simte: ¨ Cum te simți fiindcă e ziua ta? ¨ sau
¨Cum te simți când colegul te jignește?¨. Copiii vor învăța astfel că este normal să
experimenteze diverse emoții și să vorbească despre ele. Foarte importantă este
încurajarea lor, întărirea pozitivă atunci când au făcut față unei situații frustrante ( s-a
împiedicat și a căzut, dar a reușit să nu plângă).
De asemenea, în activitățile artistice ( pictură, desen) copiii pot exprima
sentimente prin însăși lucrările realizate, dar important este ca ei să fie capabili să
exprime și verbal aceste sentimente. Și să nu uităm nici o clipă că atunci când adulții
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sunt calzi, receptivi și expresivi, copiii se simt mai liberi să își exprime emoțiile. Pentru
formarea imaginii pozitive trebuie apreciate eforturile copiilor în orice situație. Faptele
bune, gesturile frumoase nu pot fi trecute cu vederea. Copilul trebuie lăudat permanent,
lucru pe care și părinții trebuie să îl facă. Numai așa va caștiga încredere în propriile
forțe și se va implica în activități și relații noi.
Un aspect deloc de neglijat în dezvoltarea emoțională este dezvoltarea
autocontrolului sau altfel spus reglarea emoțională. Aceasta constă în abilitatea de a-și
controla atenția voluntar când este nevoie. Astfel copilul poate aștepta înainte de a
acționa în anumite situații, își poate controla emoțiile negative și impulsive.
Exprimarea și înțelegerea propriilor emoții și a emoțiilor celorlalți, de la emoțiile
primare (bucurie, frică, mânie) la cele mai complexe (mândrie, rușine, vină) constituie
competențe specifice domeniului emoțional. Copilul învață cu ajutorul adultului
(educator sau părinte) să le exprime și să le recunoască.
Bibliografie:
1. Catrinel Ștefan, 2010, Dezvoltarea compențelor emoționale și sociale la
preșcolari, Editura Ascred;
2. Vernon A., 2004, Dezvoltarea inteligenţei emoţionale prin educaţie raţionalemotivă şi comportamentală, Editura ASCR
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII
PRIN PROIECTELE EDUCAȚIONALE

prof. Buzea Magdalena
Liceul Tehnologic Agromontan „Romeo Constantinescu”, or. Vălenii de Munte,
CUVINTE –CHEIE: imaginea școlii, proiecte, implicare, vizibilitate, motivare
INTRODUCERE
Imaginea școlii este foarte importantă pentru toți actorii educaționali, fie că
vorbim de comunitatea locală, fie că, în egală măsură, le aducem în discuție pe cea
națională sau chiar internațională. Școala trebuie să fie cât mai „vizibilă” prin toate
mijloacele de care dispune. În acest context, cadrele didactice au un rol deosebit prin
toată activitatea lor, care trebuie să vizeze inclusiv adăugarea de plusvaloare instituției
în care își desfășoară activitatea și promovarea acesteia.
Lucrarea de față se referă la proiectele educaționale utilizate ca mijloace de
promovare a imaginii școlii, atât în orizontul local, cât și în cel lărgit.
PREMISE
În educaţie se întrepătrund dimensiunile practice, cultura și politicile
școlii. Desigur, vorbim de un cadru de înţelegere, de obiective şi de anumite direcţii
ale acţiunilor, vehiculându-se şi operându-se cu un set de practici prin care se
antrenează schimbările preconizate prin obiectivele propuse. Contextele fiecărei
instituții, situaţiile educaţionale sunt specifice, conturând un ethos şcolar propriu. Dar,
într-o societate deschisă și competitivă, pe lângă ceea ce se face, este importantă și
promovarea, astfel încât părinții și comunitatea să cunoască ce se întâmplă în școală,
de ce sunt capabili propiii lor copii și care este activitatea școlii și a profesorilor ei.
În acest context, implicarea noastră, a profesorilor, alături de elevii noștri, în
diferite activități sau proiecte este foarte importantă pentru noi, dar și pentru locul în
care trăim și pentru comunitate, aducându-ne, astfel, contribuția la transformarea în cea
mai bună variantă pe care o dorim mai bună, mai frumoasă sau, în vremuri de
pandemie, mai sănătoasă.
Experiența procesului de învățământ de după declararea pandemiei a determinat
schimbări majore în procesul de învățământ, dar și o mai puternică apropiere între
profesori și elevi din alte colțuri ale lumii, dat fiind că ne confruntăm cu toții cu aceleași
probleme. Pornim, fără îndoială, de la premisa că stă în puterea și voința noastră să
ne adaptăm și să trecem cu succes peste toate greutățile. Învățarea prin proiecte s-a
dovedit antrenantă și motivantă pentru elevi, asigurând, totodată, și o mai mare
„vizibilitate” a școlii.
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII PRIN PROIECTELE EDUCAȚIONALE
Existența proiectelor în viața școlii este bine-venită atât pentru elevi, cât și pentru
instituția școlară în sine. Acestea încurajează învăţarea pe bază de proiecte („un model
de instruire care îi implică pe elevi în activităţi de investigare a unor probleme
obligatorii şi au drept rezultat obţinerea unor produse autentice” https://iteach.ro/pagina/1106/avantajele-invatarii-bazate-pe-proiecte),
cu
toate
beneficiile ei pentru elevi, în legătură cu o serie de aspecte precum dezvoltarea
competențelor de comunicare și de socializare, de rezolvare de probleme și multe
altele. Nu trebuie trecute însă cu vederea și alte oportunități pe care le aduc proiectele
și pentru instituțiile școlare unde se desfășoară, prin adăugarea de plusvaloare, prin
asigurarea de „vizibilitate” și de diversitate, prin punerea în practică a unor modele de
bune practice validate în alte colțuri de țară sau de lume etc. Punerea în practică a unor
activități variate asigură, în egală măsură, dezvoltarea socială, emoţională, spirituală şi
fizică a elevilor prin valorificarea potenţialului individual, punând în centrul atenţiei
capacitatea acestora de a se automotiva, de a se integra constient şi activ în grupul
social.
Se știe că proiectele sunt foarte variate din punctul de vedere al conţinutului, al
ariei de acoperire, al nivelului de învăţământ. Proiectele se dezvoltă pornind de la
întrebări provocatoare, care îi solicită pe elevii să îşi asume roluri active, să facă
investigaţii, să se documenteze, să reflecteze, să prelucreze datele obținute și, nu în
ultimul rând, să ia anumite decizii. Proiectele sunt autentice, determină implicarea
activă a elevilor, care își propun să rezolve probleme specifice, semnificative, reale.
Un proiect presupune: stabilirea domeniului de interes, a scopului și obiectivelor;
structurarea activităţilor, realizarea diagramei Gantt; delegarea sarcinilor; studierea
surselor bibliografice; căutarea și prelucrarea materialului, sistematizarea datelor;
elaborarea și prezentarea proiectului; asigurarea feedbackului (prin aprecieri, întrebări,
schimb de idei) și
diseminarea(https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Aspecte%20ale%2
0utilizarii%20metodei%20proiectului%20in%20activitatea%20didactica.pdf).
EXEMPLE DE BUNE PRACTICI
Școlile trebuie să aibă deschidere către nou, să încurajeze relații cu instituții
asemănătoare din alte localități sau țări, să preia exemplele de bune practici care se
pretează mediului autohton, transformându-le pentru a fi optime în contextele proprii.
De pildă, elevii școlii noastre au învățat de la colegii lor din alte state prin proiecte
precum cel ecologic transnațional, intitulat ,,Cel mai tare la reciclare”, realizat
împreună cu parteneri din Republica Moldova, sau proiectul Erasmus + KA 2 „Dialogic
Revolution”, care a avut ca obiectiv general includerea elevilor școlii, inclusiv a celor
cu șanse reduse, în comunitatea școlară, utilizând rețetele din bucătăria locală sau
regională și legendele. Ultimul proiect a vizat și realizarea unor piese de teatru pentru
a valorifica legendele regionale, dar și crearea unor ghicitori despre aceste locuri sau
descoperirea, urmată de punerea în practică, a unor rețete specifice zonei sau poporului
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nostru. Profesorii și-au propus sporirea încrederii în sine a elevilor noștri, dezvoltarea
abilităților de muncă în echipă și crearea unor oportunități pentru practică și mișcare.
În desfășurarea proiectului Erasmus + au fost implicate 4 școli: două din Polonia
(Samorzadowy Zespol Szkol w Kostkowie din Kostkowie; Miejski Zespol Szkol
Szkola Podstawowa nr. 1 din Świeradów-Zdrój), una din Spania (Instituto de
Enseñanza Secundaria Obligatoria Cella Vinaria din Ceclavín – cea care a propus
metoda de învățare dialogică, ce a stat la baza proiectului) și școala noastră (Liceul
Tehnologic Agromontan „Romeo Constantinescu” din Vălenii de Munte). Proiectul
este înscris și pe platforma eTwinning, unde elevii și profesorii au conturi și au
comunicat, au postat fotografii și materiale, mai ales că, în ultima parte a proiectului,
desfășurată în plină pandemie, comunicarea și întâlnirile au avut loc numai prin
intermediul mijloacelor electronice și al platformelor din online.
Un alt proiect al Liceului Tehnologic Agromontan „Romeo Constantinescu” a
fost cel ecologic transnațional ,,Cel mai tare la reciclare", un proiect extracurricular, ce
și-a propus să realizeze activități de conștientizare a elevilor cu privire la poluare,
urmate de identificarea unor soluții pe termen scurt, mediu și lung pentru reducerea
poluării. Activitățile au fost foarte antrenante și diverse, iar copiii au participat cu mare
plăcere. Dintre activități, amintesc: „Salutul virtual”, prin care ne-am cunoscut
partenerii de proiect: Gimnaziul Fundurii Vechi, din Republica Moldova, Școala
Gimnazială Rusănești, Vâlcea, Școala Gimnazială Tudor Vladimirescu, Drăgășani,
activități practice ecologice cu genericul ,,Plantăm o floare şi deşeul dispare",
realizarea de prezentări pentru elevii din Moldova despre poluare, deșeuri, plantare de
flori, arbori, confecționarea de ornamente de Crăciun din materiale reciclabile, acțiuni
de sădire a copacilor și florilor și confecționarea de flori și de mărțișoare, cu diferite
modele, din materiale reciclabile.
CONCLUZII
Am prezentat mai sus numai două dintre proiectele cu care se poate mândri
școala noastră, ce au contribuit la promovarea imaginii instituției. Activitățile
extracurriculare, învățarea prin proiecte s-au dovedit antrenante și motivante pentru
elevi, asigurând, totodată, și o mai mare „vizibilitate” a școlii. Acestea dovedesc, încă
o dată, că rolul cadrelor didactice nu se oprește la a instrui și a educa pe elevi, ci este
unul mult mai complex, inclusiv legat de viața și de imaginea școlii, rol pe care nu toți
îl conștientizează.
REFERENȚE BIBLIOGRAFICE:
 https://iteach.ro/pagina/1106/avantajele-invatarii-bazate-pe-proiecte
 https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Aspecte%20ale%20utilizarii
%20metodei%20proiectului%20in%20activitatea%20didactica.pdf
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ROLUL PĂRINŢILOR ŞI AL ŞCOLII
ȊN EDUCAŢIA COPIILOR

PROF. ȊNV. PRIMAR CĂLIAN DANIELA – OLIVIA
ŞCOALA GIMNAZIALĂ IERNUT, JUDEŢUL MUREŞ

Educaţia este un factor important ȋn formarea și dezvoltarea personalităţii
copiilor. ,,Educaţia reprezintă un sistem de acţiuni și influenţe deliberate sau
nedeliberate, explicite sau implicite, care contribuie la formarea, modelarea,
dezvoltarea și transformarea personalităţii indivizilor, indiferent de vârstă, ȋn vederea
atingerii anumitor finalităţi, stabilite ȋn conformitate cu cerinţele actuale și de
perspectivă ale societăţii.” (Miron Ionescu) Această sarcină de maximă importanţă,
ȋntr-o primă etapă a dezvoltării copiilor, ȋi este ȋncredinţată familiei și școlii. Formarea
personalităţii copilului este un proces complex.
Primii educatori ai copilului sunt părinţii. Aceștia reprezintă modele
pentru copii. Educaţia ȋn familie influenţează puternic ȋntreaga existenţă a copilului.
Ȋncepând din primii ani de viaţă, copilul preia de la cei din jur gesturi, atitudini,
limbajul, exemple de comportament. Părinţii formează cele dintâi comportamente, cum
sunt cele privind igiena personală și colectivă, adaptarea la un anumit regim de viaţă,
de odihnă și, treptat, chiar la un regim de muncă.
Acţiunea educativă a părinţilor se particularizează prin finalităţile sale și poate
fi compartimentată ȋn funcţie de laturile educaţiei. Pe linia dezvoltării intelectuale,
părinţii au un rol important ȋn organizarea vieţii psihice a copilului, prin stimularea
procesului de maturizare și dezvoltare a diverselor componente: procesele senzoriale,
limbajul, memoria, gândirea, atenţia, ȋnsușirile psihice etc, ȋn asimilarea unui volum
mare de informaţii sub formă de percepţii, reprezentări, idei despre realitatea
ȋnconjurătoare, ȋn asigurarea unui echilibru ȋntre educaţia știinţifică și cea umanistă
prin stimularea interesului pentru lectură. S-ar mai putea menţiona aici importanţa pe
care trebuie s-o acorde părinţii activităţii de ȋnvăţare prin urmărirea ȋndeplinirii
sarcinilor instructiv-educative și a formării unui stil de muncă individual.
Un rol deosebit de important ȋl au părinţii ȋn educaţia morală a copiilor. Părinţii
formează primele deprinderi de comportare morală ȋncepând cu respectarea celor mai
elementare reguli de comportare până la formarea unor reprezentări, noţiuni,
convingeri prin care se exprimă atitudinea copilului faţă de societate, faţă de ceilalţi
oameni și faţă de sine ȋnsuși. Tot părinţii le formează copiilor primele priceperi și
deprinderi de muncă, le conturează un orizont politehnic și o atitudine faţă de muncă
acţionând pe linia orientării școlare și profesionale. Familia poate avea un rol hotărâtor
ȋn alegerea de către copil a școlii și a profesiei pe care le va urma. Ȋn privinţa educaţiei
estetice, acţiunea educativă a părinţilor se ȋndreaptă ȋn direcţia formării culturii și
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sensibilităţii estetice prin dirijarea influenţelor externe, prin preocuparea dezvoltării
aptitudinilor artistice ale copiilor și prin cultivarea dragostei pentru frumos. Realizarea
acestor sarcini ale educaţiei are loc pe fondul unor particularităţi specifice familiei ca
factor instituţional cum ar fi climatul afectiv din familie. Părinţii trebuie să asigure
copiilor un climat de securitate, de protecţie fizică, afectivă, mentală, morală și socială.
Dimensiunea afectivă este cea mai mare forţă, dar poate deveni și cea mai
vulnerabilă latură a convieţuirii familiale. Climatul educaţional familial poate fi pozitiv
sau negativ, acesta se interpune ca un filtru ȋntre influenţele educaţionale exercitate de
părinţi și achiziţiile comportamentale realizate la nivelul personalităţii copiilor.
Ȋntr-un mediu educativ bun, părinţii sunt calmi, ȋnţelegători, afectuoși, destul
de flexibili ȋn raport cu nevoile copilului, fără a-i satisface orice capriciu. Copiii simt
că părinţii se ocupă de ei, că sunt interesaţi de problemele lor și de rezultatele școlare.
Familia trebuie să fie un cadru de disciplină ferm, ȋn care și copiii, și părinţii
ȋmpărtășesc același nivel de exigenţă.
Şcoala este instituţia socială creată ȋn mod special pentru educaţia copiilor, este
considerată ca fiind factorul principal pentru formarea tinerei generaţii ȋn concordanţă
cu cerinţele societăţii și cea mai organizată formă de realizare a educaţiei. Şcoala
asigură condiţiile necesare ȋnfăptuirii funcţiilor principale ale educaţiei.
Şcoala educă copiii pentru a face faţă condiţiilor viitoare, de a se adapta la mediul
social adult ţinând seama de natura lor proprie, de posibilităţile individuale de
asimilare, folosind mijloacele, metodele și procedeele care corespund trebuinţelor
acestora. Procesul educaţional ȋn școală este un act de socializare, de culturalizare, de
formare și dezvoltare a personalităţii copiilor, dus la ȋndeplinire de cadrele didactice
care au rolul de a crea un climat școlar pozitiv ȋn care nota caracteristică să o constituie
cooperarea și parteneriatul dintre cele două componente ale actului educaţional:
educatorul și educatul.
Rolul școlii este de a-i forma pe elevi pentru societatea actuală, societate a
competiţiei și competenţei astfel ȋncât aceștia să se remarce prin ceea ce știu și pot să
facă, să-și folosească ȋnclinaţiile și să le transforme, prin exerciţiu sistematic, ȋn
aptitudini și capacităţi. Pentru ca acest fapt să se poată realiza, este necesar un sistem
de instruire activă care să ȋi pună pe elevi ȋn situaţia de a dobândi cunoștinţe prin
ȋmbinarea activităţilor de ȋnvăţare dirijată cu munca independentă și munca ȋn echipă,
de a căuta soluţii originale și eficiente pentru diversele probleme ce se ivesc ȋn viaţa
socială.
Cadrele didactice au sarcina de a dezvolta capacităţile creatoare ale elevilor, de
a cunoaște fiecare elev, de a folosi potrivit capacităţile creatoare ale acestora, de a
adopta un stil democratic astfel ȋncât să permită fiecărui elev să activeze și să rămână
activ ȋn toate etapele cunoașterii, de a ȋncuraja elevii să iniţieze acţiuni, de a permite
fiecărui elev să urmeze parcursul educaţional ȋn ritm propriu, ȋn mod real, de a
determina elevii să gândească și să emită raţionamente. Ȋn acest fel se vor forma unele
atitudini elevilor pe care aceștia le pot adopta: să se implice activ ȋn procesul de
ȋnvăţare, să manifeste ȋncredere ȋn forţele proprii, să asculte și să respecte opiniile
diferite ale celorlalţi, să fie pregătiţi pentru a formula și susţine judecăţi.
Alături de familie și de ceilalţi factori educaţionali, școala contribuie la
realizarea obiectivelor educaţiei morale oferind modele de comportare, norme și reguli
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de comportare morală. Conștientizarea, potrivit particularităţilor de vârstă și
individuale ale elevilor, a valorilor, normelor și regulilor morale este un obiectiv al
școlii. Preocuparea școlii este de a găsi soluţii optime de a forma convingerile morale
prin intermediul cărora se va realiza elevilor conduita morală.
Dezvoltarea personalităţii copiilor este un obiectiv la realizarea căruia contribuie
societatea ca sistem prin intermediul tuturor factorilor săi. Copiii ȋși vor dezvolta
potenţialul nativ ȋn măsura ȋn care familia și școala reușesc să ȋl identifice corect, să ȋl
cultive și să se implice ȋn modelarea influenţelor externe.
Bibliografie:
1. Ionescu, M., (2003), Instrucţie și educaţie, Garamond S.R.L, Cluj - Napoca
2. Nicola, I., (1992), Pedagogie, Editura Didactică și Pedagogică, R.A., București
3. Nicola, I., Constantin, S., Fărcaș, D., (1982), Pedagogie școlară, Editura
Didactică și Pedagogică, București
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EFICIENȚA ÎNVĂȚĂRII ONLINE

G. P. N. Băbana Argeș
Prof. înv. Preș. Călin Daniela

Pe perioada carantinei dacă ne raportăm la eficiența învățării la distanță,
activitatea preșcolarilor a fost cu siguranță cea mai afectată dintre toate nivelurile de
învățământ, fiind o adevărată provocare (pentru preșcolarii mai mari) sau chiar
imposibilă pentru cei mai mici.
Totuși, părinții au primit sarcini de la educatoare cu referire la organizarea
timpului și a activităților, sfaturi pentru o comunicare eficientă, bazată pe repere
cunoscute copiilor și cu mult accent pe emoții.
Importantă este și cum a fost organizată comunicarea constantă între părinte și
educator, jocurile și jucăriile care îi atrag pe preșcolari și să vină în întâmpinarea
părinților și copiilor cu activități personalizate pe interesele sale.
Instrumentele și strategiile utilizate pentru conectarea la distanță au fost diferite:
prin video, filmulețe cu activități interactive, cântece, simulări, aplicații etc, pe care
educatoarea le trimite părinților pentru copii sau prin video conferințe în grupuri mici.
Însă, mai important decât metodele selectate, este obiectivul interacțiunii în această
perioadă și anume conectarea direct cu preșcolarul.
Multe educatoare și părinți au înțeles că nu atât proiectele didactice sau
curriculum scris contează mai mult, ci starea emoțională a copiilor și a părinților sunt
prioritare în această perioadă de izolare. Educatoarele au îndrumat părinții că este
important de organizat copiii să nu înceapă ziua cu jocuri video/desene animate, pentru
a diminua riscul de motivare față de activitățile cu valoare educativă superioară
ulterioară.
Unul dintre riscurile vizibile și majore ale educației online este posibilitatea ca
elevii să se demotiveze și să renunțe la sarcinile academice dacă sunt percepute ca fiind
prea dificile, în timp ce se plâng simultan că lipseşte sprijinul constant. Acest lucru este
valabil mai ales pentru elevii care nu au o bună autoreglare în învățare sau au o toleranță
mai scăzută la frustrare. Astfel, dacă nu sunt obișnuiți cu disciplina învățării consistente
și nu se simt confortabil cu propriul proces de învățare, mediul online le poate accentua
sentimentul de insecuritate și inutilitate în educație (Spitzer, 2020).
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În plus, datele din literatura de specialitate despre educația online sugerează că
diferitele forme de predare-învățare-evaluare online au o influență variată atât asupra
capacității elevilor de a învăța, cât și asupra strategiilor de învățare autoreglate. Se pare
că învățarea online pretinde la maximum abilitățile de gestionare eficientă a resurselor
și strategiilor cognitive.
Abilitățile de automotivare și planificare a întregului proces de învățare sunt, de
asemenea, foarte solicitante. Prin urmare, se consideră că elevii și studenții pot
dezvolta strategii eficiente de învățare autoreglată, cu condiția să primească sprijin și
îndrumare de la profesor.
Pe de altă parte, în ciuda deficiențelor și riscurilor specificate, există câteva
avantaje evidente ale educației online. În primul rând, de exemplu, un avantaj ar putea
fi utilizarea unor videoclipuri extrem de bine structurate, care să permită cursantului să
asimileze informațiile relevante și să le aplice cât mai concret posibil. Aceste materiale
au avantajul că pot fi oprite și reluate oricând, astfel încât elevul/elevul să își ajusteze
lectura în funcție de capacitatea de înțelegere, starea emoțională etc., fără a fi nevoit să
treacă prin ritmul mediu al clasei. /grup. De asemenea, educația online poate încuraja
dezvoltarea învățării autoreglate prin faptul că elevii și studenții sunt puși să-și
monitorizeze învățarea, să planifice și să se autoevalueze în raport cu cerințele și
obiectivele personale.
În al doilea rând, multiplele posibilități de susținere a procesului educațional,
oferite de instrumentele online, pot dezvolta autonomia de învățare, creativitatea și
flexibilitatea cognitivă. Desigur, o condiție esențială pentru dezvoltarea acestor
aptitudini este ca profesorul să încorporeze în proiectarea didactică cele mai eficiente
instrumente în raport cu obiectivele didactice și, în același timp, să încurajeze
colaborarea, căutând sprijin din partea profesorului sau a colegilor, stabilirea de
obiective, efortul și managementul timpului.
Această abordare poate crește încrederea elevilor și studenților în capacitatea lor
de a-și gestiona propriul proces de învățare, contribuind astfel la un angajament mai
mare față de sarcinile academice. Cu toate acestea, pentru unii studenți, autonomia
poate fi interpretată ca o modalitate de a scăpa de sarcinile academice.
Un alt aspect pozitiv al predării și învățării online este faptul că accesul la
resursele de învățare este facilitat și oferă elevului/studentului un control ridicat asupra
conținutului prin care doresc să treacă, precum și asupra orei sau locului în care
studiază. Cu toate acestea, o provocare importantă care apare aici este aceea că, în
absența unei îndrumări sistematice în selectarea informațiilor relevante și valide
furnizate de profesor, elevului/elevului poate fi dificil să aleagă conținutul și să fie
încărcat emoțional de frustrare care duce adesea la dezlegarea de procesul de
învățare. Prin urmare, atenția profesorului rămâne esențială în îndrumarea procesului
educațional.
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Aceste recomandări sunt doar câteva dintre mecanismele generale care pot crește
șansele ca obiectivele educaționale să fie îndeplinite. Desigur, ele nu pot fi rețete, ci
doar instrumente care să ghideze fiecare proces de predare-învățare-evaluare, diferit,
în funcție de particularitățile umane, școlare și comunitare. Atâta timp cât entuziasmul
profesorului nu este listat și sentimentul de bucurie de a învăța este păstrat, educația
continuă.
Chiar și online.

Bibliografie:
Miclea, M., Lemeni, G., Consiliere si orientare- Ghid de educatie pentru cariera,
2004
Voiculescu, F., Analiza resurse – nevoi si managementul strategic in invatamânt,
2004
http://www.scritube.com, Marketing educational
Negrilă Iulian, Marketing educational

169

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 1, ianuarie, 2022

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

Calota Elena Simona
Gradinita cu P. N. Nr. 3 Zimnicea

UNITATEA DE INVATAMANT: Gradinita cu PN Nr. 3 Zimnicea
PROF. INV. PRECOLAR: Calota Elena Simona
GRUPA: Mijlocie
TEMA ANUALA DE STUDIU: “Cand/ cum si de ce se-ntampla?”
TEMA SAPTAMANII: “Pasarile de curte,,
TEMA ACTIVITATII: ,,Punguta cu doi bani,,
MIJLOC DE REALIZARE: povestirea educatoarei/ activitate plastica
TIPUL ACTIVITATII: Formare de priceperi și deprinderi
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrata( ADP+ALA1+ADE (DLC+ DEC)
+ALA2)
SCOPUL ACTIVITATII: Dezvoltarea capacității de a audia cu atenție un text în
vederea înțelegerii semnificației acestuia, precum si dezvoltarea deprinderii de a picta
dupa modelul dat, prin utilizarea petei de culoare, educarea sensibilitatii artistice.
DIMENSIUNI DE DEZVOLTARE:
Mesaje orale in contexte de comunicare cunoscute
Finalizare a sarcinilor si a actiunilor (persistenta in invatare)
COMPORTAMENTE VIZATE:
Exerseaza, cu sprijin, ascultarea activa a unui mesaj in vederea intelegerii si receptarii
lui (comunicare receptiva)
Realizeaza sarcinile de lucru cu consecventa
Obiective:
-să asculte cu atenție conținutul poveștii,
-să redea continutul povestirii raspunzand corect la intrebari,
-sa colaboreze cu colegii pentru realizarea sarcinilor de grup,
-sa aplice uniform pata de culoare cu pensula in suprafata delimitata,
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-sa finalizeze lucrarea respectand criteriile estetice stabilite initial (nedepasirea
spatiului dat, utilizarea culorii potrivite, dozarea culorii si a apei).
ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITATII
1.ACTIVITATI DE DEZVOLTARE PERSONALA (ADP)
Intalnirea de dimineata:
Salutul: “Buna dimineata, frumoase pasari!”
Rutine: “Locul unde am lucrat e curat si ordonat!”
Tranziţie: ,,Mâinile sus, mâinile jos/ Batem din palme, totu-i frumos,/ Noi am
lucrat și ne-am jucat,/ Multe lucruri am ȋnvățat.”,
2. ALA I - ACTIVITĂȚI LIBER ALESE:
BIBLIOTECA: ,,Rezolva fisa!,, (fisa de lucru)
JOC DE MASA: ,,Gaseste umbra!’’
CONSTRUCȚII: ” Cotetul pasarilor de curte” (constructie)
3.ADE(ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE)
DLC: „Punguta cu doi bani,- povestirea educatoarei
DEC: “Cocosul” -pictura
4.ALA II (ACTIVITATI LIBER ALESE): ,,Puisori, veniti la mama!,,- joc
distractiv
STRATEGII DIDACTICE
Metode şi procedee: povestirea, conversaţia, explicaţia, demonstraţia,
exercițiul, munca în echipă/individuală, metoda Cubul, turul galeriei, jocul,
recompensa.
Mijloace didactice: calendarul naturii, fişe de lucru, creioane colorate, cuburi
din plastic, laptop, planse cu imagini din poveste, cubul, siluete, machetă cu
personajele din poveste, lucrare model, acuarele, pensula, vas pentru apa, servetele,
panou expozitional, stimulente.
Forma de organizare: pe grupuri, individual, frontal.
Material bibliografic:
1. “Curriculum pentru educaţia timpurie a copilului de la 3 la 6/7ani”, MECT, 2008
2.,, Activitatea integrată din grădiniţă” , ed. Didactica Publishing House, 2008;
3. „Laborator preşcolar” – Ghid metodologic, Mihaela Păiş Lăzărescu, Liliana Ezechil,
Editura V&I Integral, 2011;
4. Revista învăţământ preşcolar şi primar, ed. Arlequin,2016;
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5. Preda,V., Pletea, M.,Grama, F.,Ghid pentru proiecte tematice-abordarea în maniera
integrată a activităţilor din grădiniţă, ed. Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2009.
SCENARIUL ACTIVITATII
Activitatea incepe cu Intalnirea de dimineata. Primirea copiilor se face pe
fondul muzical “Ratustele mele”. Copiii sunt asezati in semicerc pe scaunele pentru a
putea stabili un contact vizual cu toti membrii grupei. Are loc salutul, apoi prezint
invitatii.
Tranzitie: “Dupa ce ne-am adunat/ Si frumos ne-am salutat,/ Colegii ne-am
intalnit,/Oare cine n-a venit?”
In cadrul prezentei se consemneaza prezentii si absentii. Un baiat numara fetele
prezente, o fetita numara baietii prezenti. Completam Calendarul naturii, se lucreaza
la panou: ,, -In ce anotimp suntem?/ -Cum este vremea astazi? (este asezat jetonul
corespunzator)/ -Cum ne imbracam in acest anotimp?/ -Ce zi a saptamanii este astazi?/
-In ce luna suntem?’’
Noutatea zilei se realizeaza prin prezentarea copiilor a unor sunete, care
reprezinta sunetul cocosului. Îi anunț pe copii că le voi spune o poveste interesanta, în
care este vorba despre un cocos care trece prin multe peripetii, dar mai intai trebuie sămi demonstreze că știu multe lucruri despre pasarile de curte.
Tranziția se realizează prin jocul muzical ,,Mâinile sus, mâinile jos/ Batem din
palme, totu-i frumos,/ Noi am lucrat și ne-am jucat,/ Multe lucruri am ȋnvățat.,,
La centrul BIBLIOTECA trebuie sa resolve o fisa de lucru: sa denumeasca pasarile,
sa uneasca mama cu puiul ei, sa coloreze persanajul despre care se vorbeste in poezie,
sa incercuiasca gaina.
La sectorul JOC DE MASA, copiii trebuie sa recunoasca pasarile de curte sis a traseze
o linie intre fiecare pasare si umbra sa.
La centrul CONSTRUCȚII, copiii realizeaza casute, cotet pentru pasarile de curte, prin
alaturare, suprapunere si imbinare, folosind materialele puse la dispozitie sis a descrie
adapostul realizat.
Evaluarea activitatii de la centrele de interes se va face prin metoda “Turul
galeriei”, copiii vizitand fiecare centru, unde isi vor prezenta realizarile.
DLC- Expun povestea clar, coerent si expresiv, folosind un ton si o mimica adecvata.
Imi modelez vocea pentru a imia personajele, nuantand astfel expunerea in functie de
starile afective pe care le implica povestea, intre pasaje las cateva secunde de pauza.
Fixarea continutului se realizeaza prin intrebari adresate copiilor, prin care verifiv
ce au retinut din poveste.
Copiii, indrumati de mine, deduc faptul ca mosneagul,deoarece era bun a fost
rasplatit cu numeroase bogatii, pe cand boierul si baba au ramas fara nicio avutie, din
cauza rautatii, lacomiei si zgarceniei lor fara margini.
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DOS- Prin tranzitia ,,Cocoselul istet’’copiii pornesc in descoperirea celei de-a doua
activitati. Copiii sunt informati ca vom picta, le prezint lucrarea model (ce este desenat
pe plansa, ce culori am folosit), voi explica si demonstra modul de lucru .
Pentru exercitiile de incalzire a muschilor mici ai mainilor: ,,Inchidem si
deschidem pumnii’’, ,,Scuturam mainile’’, ,,Morisca’’, ,,Cantam la pian’’,
,,Aplaudam’’ si ne concentram la activitate. ,,Spor la lucru, copii!”
Sprijin copiii care intampina dificultati sau ii incurajez pe cei nehotarati. Lucrarile
vor fi asezate pe panoul expozitional, le cer sa faca o analiza a lucrarilor si sa- si
argumenteze raspunsul, si copiii vor primi aprecieri.
In continuare , copiii vor puncta momentele povestii, prin metoda CUBUL. Numesc
6 copii, fiecare copil își alege alti 3 parteneri cu care formeaza o echipă. Le citesc tema
de pe fata cubului și le explic modul de lucru. Fiecare echipă analizeaza tema si trebuie
sa găsească cat mai multe raspunsuri referitoare la imaginea prezentata. In acest mod
se impart sarcinile fiecărei grupe prin aruncarea cubului si preluarea sarcinii
corespunzatoare numărului pe care cade cubul. Fiecare grup răspunde pe rând conform
cerinţei primite: 1-descrie, 2-compară, 3-asociază, 4-analizează 5-aplică, 6argumentează.
Apoi, jucam jocul de miscare (ALA2) „Puișori veniți la mama”.
Finalitatea zilei - La finalul activitatii se vor face aprecieri asupra desfasurarii
activitatii, copiii primesc recompense cu banuti de ciocolata.
DEMERSUL DIDACTIC
Nr. EVENIMENTUL CONTINUTUL
Crt. DIDACTIC
STIINTIFIC
1.

Moment
organizatoric

2.

Captarea atenţiei

3.

Anunţarea temei
şi a obiectivelor

STRATEGII EVALUAREA
DIDACTICE

Asigurarea unui
climat educaţional
favorabil
desfăşurării
activităţilor.
O realizez prin
prezentarea copiilor Conversatia
a unor sunete, care
reprezinta sunetul
cocosului.
Anunț copiii ca vor Explicaţia
asculta o poveste si Conversatia
apoi vor picta si ne
vom juca.
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Observarea
comportamentului
copiilor

Stimularea
interesului
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4.

Dirijarea invatarii Expun povestea clar
cu ajutorul
imaginilor, stârnind
astfel interesul
copiilor. Explic
cuvintele noi pe
parcursul povestirii.
Expun povestea,
după urmatorul plan
de idei:
1. Prezentarea
personajelor
principale:
moşneagul, bun la
suflet, care avea un
cocoş şi baba,
zgârcită şi rea, care
avea o găină.
2. Alungarea
cocoşului de acasă
de către moşneag,
pe motiv
că nu face ouă,
prilej al unei
„călătorii” pline de
peripeţii –
găsirea punguţei cu
doi bani de către
cocoş, luarea
acesteia de
către un boier
lacom, înghiţirea
apei din fântână de
către cocoş,
inundarea
cuptorului încins
din gospodăria
boierului, înghiţirea
cirezii de vite şi a
galbenilor din
vistieria boierului.
3. Întoarcerea
triumfătoare a
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Expunerea
povestii
Explicatia
Explicatia
Exerciţiul

Expunerea
planselor

Conversatia

Observarea
comportamentului
copiilor

Observarea
capacitatii de
atentie voluntara

Observarea
comportamentului
copiilor

Explicatia
Exercitiul
Aprecieri verbale
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cocoşului acasă la
moşneag,
încărcat cu bogăţii.
Fixarea continutului
se realizeaza prin
intrebari adresate
copiilor, prin care
verifiv ce au retinut
din poveste.
Copiii, indrumati de
mine, deduc faptul
ca
mosneagul,deoarece
era bun a fost
rasplatit cu
numeroase bogatii,
pe cand boierul si
baba au ramas fara
nicio avutie, din
cauza rautatii,
lacomiei si
zgarceniei lor fara
margini.
6.

Obtinerea
performantei

DEC
Copiii sunt
informati ca vom
picta, le prezint
lucrarea model,
explic si
demonstrez modul
de lucru.
Pentru exercitiile de
incalzire a
muschilor mici ai
mainilor:
,,Inchidem si
deschidem
pumnii’’,
,,Scuturam
mainile’’,
,,Morisca’’,
,,Cantam la pian’’,
,,Aplaudam’’ si ne
concentram la
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Conversatia
Observarea
comportamentului
Demonstratia copiilor
Explicatia

Munca
independenta
Exercitiul

Turul
Galeriei

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 1, ianuarie, 2022

activitate. ,,Spor la
lucru, copii!”
Ii rog pe copii sa fie
atenti cum picteaza,
sa nu indoaie foaia
de lucru, sa aplice
uniform pata de
culoare pentru
fiecare element
desenat pe foaie.
Sprijin copiii care
intampina
dificultati sau ii
incurajez pe cei
nehotarati.
Se va face
autoevaluarea si
evaluarea activitatii.
7.

Evaluarea

Prin metoda
Conversatia
CUBUL, copiii
Explicatia
puncteaza
Cubul
momentele povestii,
respectand etapele
metodei:
-Descrie: copiii
recunoasc
personajele din
poveste;
-Compara: copiii
compara
comportamentul
cocosului fata de
comportamentul
boierului;
-Asociaza: copiii
aleg un personaj din
poveste si
reproduce replicile
acestuia;
-Analizeaza: copiii
trebuie sa analizeze
care sunt
personajele positive
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Aprecieri verbale
Analiza
produselor
activitatii
Aprecierea
raspunsurilor
corecte
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8.

Incheierea
activitatii

si egative din
poveste;
-Aplica: copiii
prezinta cum putem
aplica invatamintele
din poveste;
-Argumenteaza:
copiii argumenteaza
de ce bunatatea si
darnicia sunt mereu
rasplatite.
Apoi, jucam jocul
de miscare „Puișori,
veniți la mama”.
În încheierea
Conversatia
activităţii fac
aprecieri asupra
Recompense
modului de
desfăşurare a
activităţii.
Toti copiii vor
primi banuti de
ciocolata pentru
rezultatele muncii
lor.
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Aprecieri
individuale si
globale, acordarea
de stimulente

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 1, ianuarie, 2022

Promovarea imaginii şcolii prin proiectul
“PLANETA SUFERĂ! Şi TU o poţi ajuta!”

Prof. Camelia Moraru
Dezvoltarea şi conservarea unui mediu sănătos, refacerea şi menţinerea cu grijă a
echilibrului ecologic în natură, precum şi formarea unei culturi şi etici geo-ecologice
sunt condiţionate de imperativul “Gândeşte global şi acţionează local!”.
Pentru aceasta, este necesară educarea elevilor,care,la rândul lor, pot educa
comunitatea în care trăiesc, în spiritual protejării mediului. În acest sens, elevi ai Şcolii
Gimnaziale “Diaconu Coresi”din oraşul Fieni, jud.Dâmboviţa, au demarat
proiectul de educaţie globală – angajare civică/protecţia mediului – Planeta suferă! Şi
TU o poţi ajuta!
„PLANETA SUFERĂ! Şi TU o poţi ajuta” este un proiect care urmăreşte
formarea şi dezvoltarea unor atitudini ecologice responsabile în rândul elevilor, precum
şi realizarea unor acţiuni specifice în comunitatea în care trăiesc, în vederea mentinerii
echilibrului ecologic la nivelul comunităţii. Este o modalitate de a trage un semnal de
alarmă pentru adulţi asupra faptului că dacă nu se iau măsuri azi, mâine poate fi prea
târziu. De asemenea, este o metodă de a stimula tinerii înşişi să creeze o legătură cu
natura şi să acţioneze acum pentru găsirea şi aplicarea de soluţii durabile în relaţionarea
cu aceasta.
Proiectul „PLANETA SUFERĂ! Şi TU o poţi ajuta!” reprezintă:
un şir de acţiuni care vor consolida cunoştinţele de mediu în afara curriculei de
învăţământ;

un mijloc de a promova educaţia pentru mediu printre elevii clasei a VIII-a
A prin acţiuni interactive care vor pune în contact elevii cu membrii comunităţii în
care trăiesc;

un eveniment ce oferǎ elevilor un context generos pentru a lua parte la activitǎţi
cu caracter practic, relevante pentru tema propusǎ, interactive şi provocatoare, care îi
vor ajuta sǎ înţeleagǎ şi sǎ înveţe despre gestionarea eficientǎ a resurselor naturale;

implicarea atât a elevilor, cât şi a membrilor comunităţii locale, ambele părţi
având ocazia de a învăţa mai multe despre managementul resurselor naturale;

acţiuni desfăşurate de-a lungul unei săptămâni cu activităţi specifice educaţiei
non-formale, axate pe această temă, elevii coresieni împreună cu profesorul
coordonator, fiind supuşi provocării de a sensibiliza comunitatea , în vederea
gestionării corecte a resurselor naturale, în spiritul conceptului de dezvoltare durabilă;
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un eveniment public care transmite un mesaj fără echivoc asupra nevoii
implicării tuturor oamenilor în activitatea de protejare a mediului, a vieţii, prin măsuri
simple, la îndemâna oricui;

dezvoltarea la elevi a sentimentelor de mândrie şi apartenenţă la mediul/
localitatea din care provin.


Resurse umane implicate: elevi, cadru didactic coordonator, părinţi, parteneri din alte
instituţii
Resurse materiale: aparat foto, imprimantă color, coli de scris, coli colorate etc.
Beneficiari direcţi şi indirecţi: elevii, parinţii, comunitatea locală
Activităţile proiectului:

realizarea de către elevi a unui flayer care să cuprindă modalităti simple, uşor de
aplicat de catre orice persoană, în vederea protejării mediului şi consumării raţionale a
resurselor

multiplicarea fluturaşului

campanie de distribuire a flyerelor în comunitate (campanie stradală – acţiune
civică de responsabilizare a membrilor comunităţii)

realizarea de către elevi a unor afise (format A3) care să cuprindă mesaje de
încurajare a stopării risipei de resurse naturale

multiplicarea mesajelor

afişarea lor în şcoala, în locuri vizibile, precum şi în oraş.
Produsele proiectului: flyere informative, afişe informative.
Promovarea proiectului/vizibilitate: postare reţele socializare, site-ul şcolii etc.
Concluzie: Proiectul „PLANETA SUFERĂ! Şi TU o poţi ajuta!” a contribuit la
educarea elevilor şi întregii comunităţi a oraşului Fieni în spiritul ocrotirii mediului
în care trăiesc, a economisirii şi protejării resurselor, dar şi la promovarea imaginii
şcolii în comunitate.
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RESURSELE EDUCAȚIONALE DESCHISE
ȘI EDUCAȚIA ONLINE

Canalaș Liliana,
Centrul Școlar de Educație Incluzivă ,,Orizont” Oradea

Datorită perioadei nemaiîntâlnite în istoria contemporană, și învățământul
special a răspuns în această perioadă tuturor provocărilor și a trebuit să găsească pârghii
prin care să reușească o comunicare eficientă și zilnică cu elevii.
Astfel, învățarea online pe care o impune situația pandemică actuală ne
determină să ne perfecționăm continuu în procesul predării și învățării, folosind variate
instrumente și aplicații online.
Noua eră în educaţie, și anume accesul rapid şi universal la resursele
educaţionale, interacţiunea elev-calculator permite diversificarea strategiei didactice,
uşurând accesul elevului la informaţii complexe, ample, structurate variat, mai logic
organizate și prezentate în diferite modalităţi de vizualizare.
Resursele Educaționale Deschise aduc numeroase beneficii și inovații majore
în educație. Cu o misiune continuă de a contribui la elevarea materialelor didactice,
indiferent dacă acestea sunt în format digital sau pe suport fizic, RED – urile sunt
instrumente folosite în procesul de învățare, predare și evaluare în actul didactic.
În goana căutării de material didactic pe care să-l folosesc în predarea online, am
descoperit platforma Livresq cu ajutorul căreia am reușit să îmi organizez online
activitățile și să creez materiale interesante pentru elevii mei.
Această platformă este destul de ușor de utilizat, mi-a oferit posibilitatea de a
crea lecția cu toate etapele ei și nu doar activități separate, iar prin faptul că fiecare
profesor își folosește creativitatea și abilitățile digitale, resursele create pot să spun că
devin originale.
Consider că este un mare plus faptul că am avut posibilitatea de a introduce în
lecțiile pe care le-am creat la obiectele Consiliere și dezvoltare personală și Educație
moral-civică texte, galerii de poze, elemente audio video, animații audio, atașamente
și imagini, chestionar etc.
Cu ajutorul acestui instrument extrem de intuitiv pun la dispoziție două linkuri,
unde, printr-un simplu clik dat pe fiecare link, se pot vizualiza cele două lecții în
întregime: - lecția intitulată
Igiena și sănătatea
https://library.livresq.com/details/60af46f5f1e99e0007b1dded
și lecția Familia mea
https://library.livresq.com/details/60b88e9af1e99e0007cb6b5f

180

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 1, ianuarie, 2022

Am creat și diverse fișe de lucru interactive la mai multe materii cu ajutorul
aplicației Wordwall. Una din ele este la Unitatea de învățare: ,,Animalele și păsările
din curtea omului”.
Instrumentele utilizate în crearea acestei fișe de lucru interactive sunt: telefon,
tabletă sau laptop, aplicația QR Scanner, site-ul www.JS PUZZLES.com și aplicația
Wordwall - https://wordwall.net/ro/features.
Pentru scanarea codurilor QR de pe fiecare exercițiu din cele 10 la număr, e
necesar să se instaleze aplicația QR-Scanner, din App Store, pentru iPhone care rulează
IOS sau din Play Store, pentru sistemul de operare Android, după care se accesează
camera foto a telefonului sau tabletei pentru citirea codurilor. O dată citite codurile, se
observă că fiecare exercițiu cuprinde o imagine cu un animal domestic sau o pasăre de
curte.
În prima etapă se rezolvă puzzle-ul format din 9 piese, după care se bifează
cuvântul corect (cuvântul care reprezintă imaginea din puzzle), din cele trei variante de
cuvinte.
Imaginile utilizate în acest set de exerciții au ca sursă
https://www.pexels.com/ro-ro/cauta/crayon/ și cu ajutorul site-ului www.JS
PUZZLES.com am realizat puzzle-uri din nouă piese cu aceste imagini, cuprinzând
animale și păsări de curte, pe care elevii le vor asamblași rezolva cu plăcere și cu
ușurință.
Pentru utilizarea noilor tehnologii, mi-am dat seama că profesorii trebuie să aibă
formate un şir de competenţe care îi vor ajuta în procesul de utilizare a tuturor
tehnologiilor disponibile.
Cu această ocazie am constatat încă o dată că noi, cadrele didactice, facem
dovada tuturor provocărilor și, indiferent de condițiile în care suntem obligați să ne
desfășurăm activitatea, dispunem de capacități creative și inovatoare care ne permit să
gestionăm cu succes orice situație de învățare cu care ne confruntăm și care vine în
beneficiul și favoarea elevului.
Aceste fișe de lucru le-am publicat și pe site-ul EduLand Digital Learning, un
site care este preocupat cu dezvoltarea învățământului românesc la standarde europene.
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PROMOVAREA IMAGINII ŞCOLII

Prof. Căpăstraru Alina
Școala Gimnazială ,,Regele Mihai I” Drobeta-Turnu-Severin

Acţiuni derulate şi măsuri care se necesită a fi impuse pentru a avea o
promovare corectă şi benefică a imagii şcolii:
reactualizarea periodică a paginii WEB;

asigurarea funcţionării site-ului şcolii, eventual realizarea unui forum de
discuţii pe site;

conştientizarea importanţei aplicării pachetului de sarcini pe probleme de
comunicare şi relaţii cu publicul;

reconsiderarea strategiei privind imaginea instituţională în rândul elevilor,
părinţilor, comunităţii;

organizarea şi distribuirea de responsabilităţi speciale legate de relaţia cu
beneficiarii actului educaţional.
2. organizarea şi participarea la acţiuni comune şi relevante pentru comunitate:

stabilirea unor legături cu alte instituţii din comunitate;

participarea responsabilă a tuturor persoanelor implicate la problemele
comune ale societăţii civile pentru realizarea proiectelor proprii - şcoală, instituţii
publice locale şi judeţene;
3. asigurarea transparenţei necesare participării responsabile a tuturor membrilor
în structuri, parteneriate, conducerea locală (părinţii, oamenii de afaceri), în ceea ce
priveşte adecvarea ofertei educaţionale a şcolii la specificul comunitar (întâlniri,
şedinţe cu caracter informativ, lucrativ, de analiză, de consultare);
4. promovarea imaginii instituţionale – rapoarte evaluative întocmite de
consilierul de imagine;
5. marketing educaţional - iniţierea, implementarea de acţiuni cu parteneri
educaţionali, comunitari, în vederea promovării ofertei educaţionale;
6. monitorizarea activităţii extraşcolare şi a concursurilor şcolare;
7. realizarea unor planuri operaţionale vizând relaţia şcoală-părinţi, ca factor
determinant în realizarea obiectivelor comune - şedinţe, întâlniri periodice cu părinţii
elevilor „ problemă”;
8. identificarea de oportunităţi la nivelul comunităţii locale pentru sprijinirea
copiilor şi a tinerilor proveniţi din familii cu resurse financiare reduse;
9. iniţierea activităţilor educative şcolare şi extraşcolare diferenţiate, care să
răspundă socializării tinerilor (concursuri, reuniuni, întâlniri cu agenţii economici,
personalităţi marcante);
10. iniţierea de programe de formare a elevilor pentru realizarea unor proiecte în
1.
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beneficiul comunităţii - participarea la acţiuni organizate în scop umanitar;
11. conlucrare cu reprezentanţii administraţiei publice locale în confirmarea
reţelei şcolare şi a planului de şcolarizare;
12. identificarea nevoilor de educaţie ale comunităţii şi posibilităţilor de realizare
în cadrul legal existent şi cu resurse disponibile;
13. elaborarea planului de dezvoltare a unităţii şcolare pentru satisfacerea nevoilor
proprii şi ale comunităţii locale;
14. armonizarea mesajelor şi moderarea/ medierea/ prevenirea disfuncţiilor în
relaţiile dintre unitatea şcolară şi autorităţile locale;
15. iniţierea de acţiuni vizând accesarea fondurilor comunitare - iniţierea de
programe proprii înscrise în Strategia Judeţeană privind Integrarea Europeană,
conform planului operaţional propriu;
16. întreţinerea şi dezvoltarea patrimoniului şcolar pentru crearea unui ambient
favorizant procesului de învăţământ;
17. revista şcolii – promovarea ei în cadrul concursului anual de reviste şcolare,
organizat de ISJ Mehedinți, în mass-media şi pe site-ul şcolii;
18. prezentarea activităţilor din şcoală în mass- media (Radio, TV şi presa scrisă
locală);
19. sesiuni de comunicări ştiinţifice;
20. organizarea de activităţi de „loisir” pentru elevi (Halloween, Carnavalul
toamnei).
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PROMOVAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Prof. înv. preșc. CAPRACEA LENUȚA
Grădinița cu Program Prelungit nr. 21 IAȘI

Unitățile de învățământ, atât preuniversitare, cât și universitare, trebuie să fie
pregătite să facă față cerințelor acestui secol, de a fi mereu în schimbare și adaptare
pentru beneficiarii săi atât cei direcți, cât și cei indirecți.
Promovarea imaginii unității de învățământ trebuie să fie una pozitivă. Crearea
imaginii unității de învățământ se poate realiza prin rezultatele educaționale pozitive al
preșcolarilor/elevilor, prin personalizarea ofertei educaționale la nivel instituțional,
prin diversificarea și flexibilitatea ofertei educaționale în funcție de nevoile și
interesele beneficiarilor acestuia.
Activitățile extrașcolare ajută la promovarea imaginii unității școlare pentru că
au o valoare formativă și se pot realiza sub formă de: excursii , drumeții, plimbări sau
vizite tematice, vizionări spectacole de teatru, concursuri, festivaluri, ateliere de
creație, parteneriate cu alte instituții organizate și desfășurate la nivel județean, național
sau internațional.
Imaginea unității școlare poate fi creată și promovată și prin activitatea fiecărui
profesor: prin activitatea instructiv – educativă cu preșcolarii/elevii, prin alte
responsabilități de la nivelul unității, prin utilizarea unor platforme/programe online,
prin publicarea de articole, referate, resurse educaționale etc. în reviste sau pe diferite
platforme educaționale, prin participări la simpozioane sau conferințe județene,
regionale, naționale sau internaționale, prin participări la cursuri de formare
profesională, prin aplicarea de proiecte Erasmus etc.
Misiunea cadrelor didactice este aceea de a promova un învățământ deschis,
flexibil, care să asigure accesul egal la învățătură tuturor copiilor indiferent de rasă,
naționalitate, religie.
Parteneriatul cu părinții sau cu comunitatea este un alt punct important în
promovarea imaginii unității școlare pentru că prezența, participarea acestora în viața
școlară sporesc interesul pentru educarea integrală a copiilor.
În acest secol se pune accent pe promovarea în sistemul online prin crearea de
site- uri ale unității de învățământ, prin crearea de pagini deschise sau închise pe
Facebook sau alte rețele de socializare ș.a.
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PROMOVAREA IMAGINII GRADINIȚEI

Profesor învățămant preșcolar și primar
Alina Capriș

În aceste timpuri, educația este foarte importantă în dezvoltarea copiilor, în
pregatirea lor pentru provocările vieții de adult.
Pregătirea copiilor ca viitori cetățeni ai Uniunii Europene reprezintă o provocare
și o necesitate, pentru ai ajuta să se adapteze unei societăți aflate într-o continuă
schimbare și dezvoltare.
Învățămantul preșcolar reprezintă prima treaptă a sistemului de învățămant din
țara noastră.
Unitatea de învățămant trebuie să fie pregătită să facă față cerințelor tot mai
complexe impuse de societatea aflată în continuă dezvoltare.
În activitatea de promovare a imaginii grădiniței trebuie să abordăm strategii
optime de promovare, analizand ceea ce se cere de la unitatea de învățămant.
Beneficiarii direcți (copiii) și indirecți (părinții) sunt cei care solicită, din partea unității
de învățămant, o ofertă educațională care să fie adaptată cerințelor societății.
Crearea și promovarea unei imagini instituționale pozitive în comunitate se
realizează prin rezultate educaționale pozitive ale preșcolarilor.
Fiecare cadru didactic din instituția de invățămant participă în mod direct la
formarea imaginii unității. Motivarea preșcolarilor printr-o educație adaptată la
particularitățile fiecaruia, prin folosirea mijloacelor tehnologice în strategii de predare
atractive vor crea o imagine pozitivă asupra grădiniței. O importanță deosebita în
promovarea imaginii instituției o are și participarea/elaborarea unor proiecte la nivel
local. Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției de învățămant.
Aceste activități au la baza toate formele de acțiuni turistice, ateliere de creație,
concursuri și parteneriate cu alte instituții locale.
Promovarea imaginii pozitive a instituției de învățămant se realizează prin
publicarea tuturor reușitelor.
În aceste vremuri pline de noi provocări, internetul joacă un rol important în
promovarea unității de învățămant. Unitatea își poate crea un site, o platformă prin care
ține la curent părinții cu tot ce se întamplă în grădiniță și promovează activitățile și
implicit, grădinița în cadrul căreia acestea se desfășoara.
Un rol important în promovarea grădiniței îl are ,,Ziua porților deschise,,.
Unitatea de învățămant pregatește spațiul educațional pentru a oferii siguranță, confort
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și posibilitatea de integrare cu ușurință a tuturor preșcolarilor, iar în ,,Ziua porților
deschise,,, părinții pot vizita unitatea.
Părinții pot fi informați cu privire la unitatea de învățămant cu ajutorul unui afiș
de promovare, flyere, situl unității. Toate acestea se realizează de către cadrele
didactice ale unității, care participă activ la acțiunea de promovare a unității de
învățămant.
La elaborarea acestora (afiș publicitar/flayer) trebuie să ținem cont de mesajul pe
care unitatea îl transmite cu ajutorul acestor mijloace de promovare. Titlul, imaginile
utilizate, textul informativ, calitatea informației, au un rol important în promovarea
unității de învățămant și trebuie alese cu grijă și să reflecte realitatea. Formularea
mesajului trebuie să se facă în raport cu nivelul de instrucție și cultural al celor vizați.
Prezentarea noutăților trebuie să se facă din primul paragraf pentru trezirea curiozități
și pentru a se asigura acordarea de atenție. La realizarea flyerelor, a afișului de
promovare, trebuie să alegem cu grijă fonturile folosite, sublinierea ideilor cheie,
evitarea frazelor lungi, furnizarea clară de informații, folosirea unor culori bine alese,
claritate, rafinament.
Informațiile cuprinse în afișele publicitare/flyere trebuie să aducă în prim plan
calitatea prestației personalului didactic (îmbunătățită prin formarea continuă),
îmbunătățirile aduse spațiului educațional, cresterea calității activității preșcolarilor
prin motivarea și antrenarea lor spre a obține rezultate bune.
În concluzie, imaginea grădiniței poate fi promovată prin numeroase mijloace,
oferind beneficiarilor direcți/indirecți ceea ce ei așteaptă și au nevoie- educație de
calitate, individualizarea învățării, combaterea discriminării, accesul la ofertele
educaționale, pregătirea copiilor pentru etapa urmatoare (școala).
Întregul colectiv al cadrelor didactice contribuie la formarea imaginii unității de
învățămant, imagine care se construieste greu și se poate pierde rapid.

Bibliografie:
-Moldoveanu M, Miron D, Psihologia reclamei, 1995
-Revista invatamantului prescolar, 4/2007.
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Integrarea eficienta a instrumentelor TIC
în activitățile didactice

Prof. CĂPRUCIU MARINELA MIOARA,
COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC “ȘTEFAN VELOVAN”, CRAIOVA

Proiectele școlare sunt variate, iar rețeta pentru a avea o creație de succes depinde
atât de conținutul, cât și de forma de prezentare a acesteia. Cu toate acestea,
ingredientele cheie sunt mereu aceleași: creativitatea îmbinată cu organizarea precisă
a ideilor.
Treptat, se încearcă înlocuirea proiectelor “clasice”, scrise pe hârtie, cu cele
“moderne”, realizate în diferite programe (Microsoft PowerPoint) sau prin intermediul
anumitor limbaje (HTML – pentru crearea de pagini web), întrucât acestea pot
transmite aceeași informație, dar într-un mod mai interesant. Astfel, vă voi prezenta
câteva sfaturi pentru realizarea unui proiect de succes, modern și cu un impact
puternic.
♦Începe din timp!
Chiar dacă pare un sfat simplu, după părerea noastră este cel mai important.
Desigur, oricărui proiect ar trebui să-i acorzi un timp adecvat de realizare, chiar să-l
începi imediat ce ți-a fost cerut, nu în ziua dinaintea predării, dar atunci când lucrezi
pe calculator poți întâmpina numeroase probleme (pierderea fișierelor, închiderea
spațiului de lucru fără a fi salvat, etc), iar familiarizarea cu programul/limbajul de
programare este necesară pentru o elaborare eficientă.
♦Gândește-te la scopul proiectului
Întreabă-te de ce ar vrea oamenii să-ți vadă proiectul și ce efect dorești ca acesta
să aibă asupra lor. Făcând asta, îți va fi mai ușor să găsești materiale potrivite și o
metodă creativă, dar practică de a le prezenta. Arată că știi cum să folosești informația.
♦Organizează-ți ideile
Odată ce te-ai gândit la ce va conține proiectul tău, încearcă să faci o schiță a
acestuia. Începe prin a scrie toate informațiile pe care vrei să le incluzi în proiect și
analizează-le. Astfel, poți vedea mai clar dacă unele idei se repetă sau deviază de la
subiectul proiectului tău. Elimină ideile inutile, grupează ideile rămase pe baza unor
caracteristici comune și intitulează fiecare grupă corespunzător, creând scheletul
informațional al proiectului. Acesta poate fi inclus chiar în proiectul tău, de exemplu
sub forma unui cuprins în cadrul unei prezentări PowerPoint sau sub forma unui meniu
al unei pagini web. Totodată, nu neglija ideile legate de aspectul proiectului. Acordă
fiecărei informații un loc potrivit importanței mesajului transmis și conturează această
imagine înainte de a începe lucrul în programul respectiv pentru o mai mare eficacitate.
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♦Nu exagera
În prezentarea proiectului tău, informația trebuie să
fie transmisă într-un mod concis, ce menține activă
atenția audienței tale. De asemenea, încărcarea
proiectului cu elemente vizuale pronunțate poate distrage
interesul de la informația oferită, astfel neglijând scopul
principal al proiectului. Pe lângă efectele nefavorabile
asupra audienței, aceste exagerări pot duce chiar la
probleme “tehnice”, precum încetinirea derulării
prezentării sau încărcării paginii web.
Urmând acești pași și folosindu-vă
imaginația, veți realiza cu siguranță un
proiect de succes!
Prezentare PowerPoint – “Seul”
Soft educațional “Urbanizarea”realizat în HTML
Prezentare
“Siguranța pe internet”

PowerPoint

Revistă “Japonia”
Prezentare PowerPoint “Tokyo”
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Soft educațional “Forme de
aglomerare urbană”- realizat în HTML

Bibliografie:
1. Maxim I., Metodica predării informaticii, Universitatea Ştefan cel Mare,
Suceava, curs litografiat, 1997,
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FAMILIA TRADIŢIONALĂ ŞI FAMILIA MODERNĂ –
PARTENER ÎN EDUCAŢIE

Carabulea-Mioara

Familia face parte din categoria instituţiilor disputate, controversate, atât în plan
etic, moral, juridic, teologic, religios, cât şi în plan ştiinţific. Dacă înainte de
descoperirea problemelor apărute în cadrul familiei în efortul ei de adaptare la
societatea modernă, părerea generală era că familia este principala sursă a socialităţii
şi sociabilităţii umane, că modelul familial este şi trebuie să fie preluat în organizarea
societăţii ca ansamblu, astăzi este răspândită ideea anacronismului modului de viaţă
familial, chiar a familiei ca instituţie de sine stătătoare.
Familia a fost, dintotdeauna, apreciată ca fiind o importantă instituţie socială,
pentru multiplele funcţii pe care le îndeplineşte. Rolul ei în formarea copilului pentru
viaţă este hotărâtor. Climatul familial cu cel mai puternic impact pozitiv asupra
formării copilului este climatul susţinut de o constantă afectivitate, bine temperată,
manifestată în toate situaţiile prin răbdare, calm, înţelegere, multă pricepere şi
devotament faţă de educaţia copilului. Una din însuşirile caracteristicile psihologiei
părinţilor este năzuinţa de a-si vedea copii mari, bine instruiţi şi bine formaţi pentru
viaţă. Însă viziunea globală pe care o au unii părinţi despre viitorul copiilor este, de
cele mai multe ori, expresia unei dorinţe profund subiectivizate. Experienţa ne oferă
destule exemple de situaţii în care decalajul dintre ceea ce doresc părinţii în fazele
iniţiale ale apariţiei copilului şi ceea ce se produce până în etapa în care ei îşi pot
considera atribuţiile încheiate, este foarte mare.
În primul rând, acţiunea de educaţie permanentă nu trebuie înţeleasă de familie ca
acţiune legată strict de performanţele profesionale. Aceasta trebuie să vizeze în primul
rând ridicarea continuă a nivelului de cultură şi civilizaţie, crearea unui cadru propice
pentru dezvoltarea abilităţilor copilului. Procesul instructiv – educativ al copilului
implică o multitudine de factori, printre care părinţii şi învăţătorii. Elevul este plasat în
centrul acţiunii educaţionale, fiind în dublă subordonare, pe de o parte faţă de părinţi,
pe de altă parte faţă de învăţător. Concepţia nouă despre învăţarea formativă
reorientează acţiunea pedagogică şi, ca atare, şi rolul părinţilor şi al învăţătorilor.
Elevul este plasat în centrul atenţiei educaţionale, astfel încât întreaga activitate la care
este solicitat trebuie concepută şi dirijată astfel încât elevul să poată demonstra că poate
îndeplini programul învăţării şi că ştie să înveţe.
Cauzele atitudinii negative faţă de învăţătură la elevi sunt multiple şi în cele mai
multe cazuri este generată de un complex de cauze şi de aceea înlăturarea uneia nu este
întotdeauna suficientă pentru modificare, în sens pozitiv, a atitudinii. Trebuie
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descoperită cauza principală, care, înlăturată, asemenea unei reacţii în lanţ permite
înlăturarea cauzelor intermediare, subordonate.
Premisele pentru atitudinea pozitivă faţă de învăţătură se formează începând din
primii ani de viaţă prin ambianţa culturală din familie, prin preocupările intelectuale
ale părinţilor şi ale celorlalte persoane adulte din familie. De obicei, părinţii care nu au
preocupări intelectuale şi nu se îngrijesc de pregătirea copilului pentru şcoală
neglijează aceasta îndatorire şi după ce copilul a devenit şcolar. Acestor părinţi le este
indiferent dacă copilul învaţă bine sau nu, dacă îşi pregăteşte temele conform cerinţelor
învăţătorului sau dacă şi le face la întâmplare, dacă obţine rezultate bune sau rele, dacă
are o conduită corespunzătoare sau este indisciplinat. Ca urmare copilul vine la şcoală
cu o ţinută vestimentară necorespunzătoare, dezordonată, este indisciplinat şi obţine
rezultate slabe. În aceste cazuri atitudinea negativă faţă de învăţătură reflectă atitudinea
părinţilor faţă de şcoală şi faţă de îndatoririle şcolare ale acestora.
Copilul care nu are în familie un regim raţional şi stabil de viaţă îşi desfăşoară
activitatea la întâmplare, îşi pregăteşte temele la ore improprii pentru activitatea
intelectuală, nu-şi formează deprinderi de muncă ordonată şi sistematică şi, din aceste
cauze, întâmpină tot mai mari greutăţi în îndeplinirea sarcinilor şcolare, pe care caută
să le evite.
Din această perspectivă, rolul părinţilor faţă de copilul devenit elev se schimbă.
Ei înşişi au nevoie de îndrumarea învăţătorului, de instruire în ceea ce priveşte modul
de efectuare a sarcinilor şcolare şi controlul conduitei copilului. Aici apare diferenţa
dintre familia tradiţională şi familia modernă. O familie modernă trebuie să accepte
faptul că şi părinţii au nevoie de îndrumare şi instruire. Tehnicile educaţionale au
evoluat, a apărut o nouă terminologie pedagogică, noi manuale şi noi tipuri de caiete
care îl pot deruta pe elev, iar părinţii trebuie să îi acorde ajutor în efectuarea temelor.
De aceea părinţii trebuie să fie familiarizaţi ei înşişi cu noul sistem, trebuie să existe
un dialog permanent între învăţător şi familie.
Părinţii trebuie să participe la întruniri, sub îndrumarea învăţătorului, în care să
fie abordate teme de genul arta de a fi părinte, climatul familial, educaţia civică, morală,
dezvoltarea fizică şi psihică a elevului, probleme şcolare, morale şi sociale. Trebuie să
se grupeze în comitete, asociaţii familiale, să dezbată problemele majore, să ceară
sfatul specialiştilor în aspectele importante legate de familie şi educaţia elevului. Un
elev bine educat înseamnă un părinte implicat şi bine informat.
De asemenea, familia nu trebuie să ignore beneficiile tehnicilor moderne, precum
calculatorul şi Internetul. Părinţii trebuie să vadă în Internet o imensă sursă de
informaţii, şi să îşi îndrume copilul înspre portaluri educative sau recreaţionale, fără a
prejudicia interesul copilului faţă de cărţi sau jocurile tradiţionale. De asemenea,
părinţii trebuie să stabilească un program flexibil pentru copil, creând un echilibru între
învăţat şi joc. Îmbinarea reuşită a acestor două aspecte importante reprezintă cheia spre
o relaţie armonioasă între părinţi şi elev. Părinţii pot căuta jocuri educative pentru copil,
care să îi stimuleze interesul educaţional, şi să fie de asemenea relaxante, să îi dezvolte
spiritul creator.
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De asemenea, părinţii trebuie să se implice în acţiuni comune cu copilul, fie în
cadrul familiei, fie la nivel şcolar, sau împreună cu alte familii. Şcoala este apreciată şi
azi ca fiind cea mai profitabilă investiţie prin serviciile pe care le aduce societăţii, chiar
dacă meritele ei nu sunt întotdeauna recunoscute în întregime. În acest sistem, părinţii
şi învăţătorul trebuie să aibă o relaţie strânsă. Părinţii trebuie să cunoască obiectele de
studiu, orarul, tipul de manuale şi rechizite şi alte materiale necesare copilului; trebuie
să cunoască schimbările survenite în evoluţia copilului, înregistrate sistematic de către
învăţător, psiholog şi medic; trebuie să se cunoască cu ceilalţi părinţi şi să acţioneze
împreună pentru binele copiilor, toate sub îndrumarea învăţătorului.
Părinţii şi învăţătorul nu trebuie să acţioneze ca nişte complici, pentru a-l
împovăra pe elev. Colaborarea părinţilor cu învăţătorul, în procesul formării copilului
în toate planurile personalităţii sale, presupune cunoaşterea reciprocă şi punerea de
acord în orice demers pedagogic. Un copil bine educat înseamnă un părinte bine educat
şi bine informat.

BIBLIOGRAFIE:
1. Creţu, Elvira , Pedagogia şcolară pentru învăţământul primar, Editura Aramis,
Bucureşti,1999
2. Gheorghe,A.,s.a. Şcoala si familia, Editura Gheorghe Cartu Alexandru, Craiova,
2005
3. Prof. Univ. Dr. Nicolae N. Ceausescu, Didactica Generala si Teoria Educaţiei,
Bucureşti 1992
4. Revista "Învăţământul Primar" nr.2 /1997
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Interferența dintre familie și școală în educarea copiilor

Prof. Carmen Bădărău
Copiii sau elevii constituie interfața dintre familie și școală, că mediatori între
părinți și profesori, aflați la intersecția dintre cele două influențe sau segmente ale
adulților cu funcție educativă. În acest fel, copiii, elevii devin ei înșiși contribuitori la
autoformarea și construcția propriei personalități, contribuție care asigură, fără
îndoială, o reușită mai mare procesului educativ. Educația în familie este o parte
integrantă a educației. Factorul care exercită cea mai mare influență asupra copiilor,
alături de școală, este familia. Educația este un fenomen social de transmitere a
experienței de viața a generațiilor adulte și a culturii către generațiile de copii și tineri,
în scopul pregătirii lor pentru integrarea în societate.
Factorii instituționali ai educației sunt scoală, familia, biserica. Totul educă:
oamenii, lucrurile, fenomenele, dar în primul rând și în cea mai mare măsură - oamenii.
Între aceștia primul loc îl ocupa părinții și educatorii.
Înainte de a merge la școală, copilul învață abilități de bază și trăiește într-un
mediu familial care îi transmite (conștient sau nu!) o serie de atitudini față de persoane
și învățare, care îi pot fi de folos sau îl pot sabota în procesul adaptării la mediul școlar
și pe parcursul învățării.
Școala nu poate face ceea ce părinții nu fac și invers. Fiecare instituție, atât cea
a familiei, cât și a școlii, are roluri bine definite, iar împreună se completează și
potențează, nu se anulează, nici nu se înlocuiesc una pe alta. Implicarea părinților
înseamnă prezența activă în demersul învățării prin asigurarea de materiale necesare,
suport logistic, explicații, încurajări, medierea conflictelor, blândețe, înțelegere,
disponibilitate. Să comunici constant cu educatoarea, învățătoarea, dirigintele,
directorul, profesorul consilier, pentru a vedea unde este necesară susținerea și ce poate
fi îmbunătățit, reprezintă un bun început în înțelegerea provocărilor fizice, emoționale
sau sociale pe care elevul le poate traversa, la un moment dat, pe parcursul formării.
Dincolo de toate problemele din sistemului de învățământ, există atât de mulți oameni
cu vocație, gata să-și ofere suportul și expertiza pentru rezolvarea provocărilor. Aceasta
este o chemare la responsabilitate: ceea ce sădești în copilul tău de timpuriu vă fi
potențat și dezvoltat de școală, dependent de implicarea ta. Mai târziu, adultul format
va fi o valoare pentru societate, un om cu simț civic, responsabil și moral... sau nu. La
nivel micro, cum arată familia, așa arată și școala, iar la nivel macro, cum arată școala,
așa arată și țara. În esență este vorba despre interdependență, conectare. Suntem
dependenți unii de alții: școala nu poate să-și atingă scopurile fără susținerea familiei
și invers.
Școala este instituția sociala în care se realizează educația organizată a tinerei
generații. Ea este factorul decisiv pentru formarea unui om apt să contribuie la
dezvoltarea societății, să ia parte activa la viață, să fie pregătit pentru munca. Procesul
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de învățământ este cel care conferă școlii rolul decisiv în formarea omului. Misiunea
scolii este aceea de a contribui la realizarea idealului educativ impus de cerințele vieții
sociale. Procesul de educație din cadrul școlii este îndrumat și condus de persoane
pregătite în mod special pentru acest lucru. Menirea școlii nu este numai de a înzestră
elevii cu un bagaj de cunoștințe cât mai mare, ci și de a le stimula calitatea de om. Ora
de dirigenție este cea în care ne putem apleca asupra acestei laturi. Tot în aceasta ora,
se urmărește valorificarea abilitaților de inter relaționare, de asumare a
responsabilităților, de cultivare a capacității de a lua o decizie corecta, de descoperire
a propriilor interese și aspirații spre formarea școlară și profesională ulterioară. Școală
a rămas punctul de pornire al orientării școlare și profesionale prin acțiuni de informare
asupra posibilităților de continuare a studiilor, de detectare a intereselor profesionale
și a aptitudinilor, de discutare a criteriilor după care elevii își decid viitorul și a ponderii
de implicare a părinților în alegerea școlii și a profesiei pe care copiii lor o vor urma,
daca profesia aleasă este cea dorita de copil și dacă acesta din urmă are disponibilități
intelectuale.
Ajungem astfel la un alt factor care contribuie la educarea copiilor și care este
familia. Familia exercită o influenta deosebit de adâncă asupra copiilor. O mare parte
despre cunoștințele despre natura, societate, deprinderile igienice, obișnuințele de
comportament, elevul le datorează educației primite în familie. Rolul familiei este
foarte important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, intelectual, moral,
estetic, s.a. Că prim factor educativ, familia oferă copilului aproximativ 90% din
cunoștințele uzuale ( despre plante, animale, ocupațiile oamenilor, obiectele casnice ),
familia este cea care ar trebui să dezvolte spiritul de observație, memoria și gândirea
copiilor. Copilul obține rezultatele școlare în funcție de modul în care părinții se
implica în procesul de învățare. Părinții trebuie să asigure copilului cele necesare
studiului, trebuie să-și ajute copilul la învățătură. Acest ajutor însă trebuie limitat la o
îndrumare sau sprijin, nefiind indicat să efectueze tema copilului. Cu timpul părinții se
vor limita la controlarea temei de acasă și a carnetului de note. Deci, atitudinea
părinților trebuie să fie una de mijloc: să nu-l ajute prea mult pe copil, dar nici să ajungă
să nu se intereseze deloc de rezultatele acestuia. Tot în familie se formează cele mai
importante deprinderi de comportament: respectul, politețea, cinstea, sinceritatea,
decența în vorbire și atitudini, ordinea, cumpătarea, grija față de lucrurile încredințate.
Toate acestea reprezintă de fapt ilustrarea cunoscutei expresii "a avea cei 7 ani deacasă”. Un elev fără "cei 7 ani de-acasă" va crea mereu probleme chiar și ca viitor
adult. Aici trebuie reamintit că, în general, elevii nu primesc în cadrul școlii nici un
exemplu sau sfat negativ, toate acestea influențându-l în afara școlii. Din cele 24 de
ore ale unei zile, elevul este la scoală 5-6 ore, de restul timpului fiind responsabilă
familia elevului. Uneori părinții uită că trebuie să facă front comun cu profesorii,
deoarece și unii și alții nu doresc decât dezvoltarea armonioasa a elevului, educarea și
îmbogățirea cunoștințelor acestuia.
În concluzie, trebuie spus că cei doi factori educativi, scoală și familia, trebuie
să aibă același scop - formarea personalității umane integrale și armonioase. Până la
cuprinderea într-o unitate de învățământ, rolul primordial în educație îl are familia.
Odată cu înscrierea într-o unitate de învățământ ponderea se schimba, rolul mai mare
îl are scoală, dar nici acțiunea educativă a familiei nu este de neglijat. Între acțiunile
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educative ale celor doi factori există mai degrabă un raport de complementaritate decât
de rivalitate, acțiunea fiecăruia venind s-o completeze pe a celuilalt.
Mai presus de formarea unor competențe de calcul matematic și analiză a unui
text, principiile din spatele instituției în care învață copiii noștri ar trebui să fie
cunoscute și folosite ca etalon în evaluarea performanțelor școlilor și cadrelor
didactice, deoarece ele se axează și pe formarea unei conduite de viață, atât de necesară.
Nicolae Steinhardt scrie: „Încep să-mi dau seama că numai caracterul importă.
Convingerea politică, păreri filosofice, originea socială, credința religioasă nu sunt
decât accidente: doar caracterul rămâne după filtrările produse de anii de pușcărie, ori
de viață”.
Închei spunând că toate școlile absolvite nu sunt atât de relevante ca cei șapte ani
de acasă, ca a ști să te respecți pe tine și pe cei din jur, nu sunt atât de relevante ca a te
purta cu demnitate, conform principiilor și valorilor tale, ca a avea o identitate stabilă
și un simț al coerenței în acțiunile tale.
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IMAGINEA ȘCOLII ÎN COMUNITATE

PROF. CARMEN DANIELA NECHITA
LICEUL TEORETIC GRIGORE ANTIPA BOTOȘANI
Societatea secolului XXI și implicit școala secolului XXI este implicată
permanent în procesele de transformare iar tranziția către o societatea bazată pe
cunoaștere reprezintă o mare provocare pentru sistemul de educație. Pe lângă
preocuparea fiecărei persoane de a asigura protecția tuturor elevilor, de a dezvolta
parteneriate cu autoritățile competente din comunitate în vederea protecției integrității
fizice și psihice a fiecărui copil, în ultimii ani ne preocupă și oferirea serviciilor de
suport pentru promovarea unui mod sănătos de viață, participarea copiilor în toate
aspectele vieții școlare, implicarea familiei și a societății în procesul decizional.
Părinții – școala- autoritățile locale – elevii nu se pot separa pentru că doar printro colaborare strânsă între aceștia o instituție de calitate capătă noi valențe și implică
noi roluri instituționale.
Toți factorii amintiți anterior trebuie să răspundă la întrebări de tipul :
 În ce măsură liceul este cunoscut publicului?
 Cât de frecvent comunitatea este informată despre realizările și problemele
liceului?
 Ce mijloace sunt utilizate pentru a răspândi informația despre liceu?
Imaginea unui liceu este determinată de un ansamblu de criterii, reguli,
interpretări care sunt structurate de-a lungul timpului și transmise prin tradiție,
modificate și îmbogățite succesiv cu elemente noi, acceptate si asimilate de comunitate.
Este important branding-ul în cadrul instituțiilor de învățământ?
Sigur ca da...și dacă luăm exemplul firmelor comerciale, dacă o instituție de
învățământ, prin activitățile pe care le desfășoară, reușește să exprime prin ce anume
se diferențiază, beneficiile nu întârzie să apară.
O imagine bună a școlii unde activăm are influență asupra succesului ei și asupra
percepției în rândul publicului larg și de asemenea, trebuie să precizăm că o imagine
negativă afectează, de cele mai multe ori succesul instituției.
O buna ”imagine” a școlii este realizată pe de o parte de stilul managerial al
directorului și pe de altă parte de activitatea desfășurată de profesori.
În condițiile în care dinamica demografică actuală este negativă este necesară
organizarea de activități și evenimente publice sau de promovare care să asigure o mai
buna ”vizibilitate” școlii în comunitate.
Acest lucru este posibil utilizând tehnici actuale prin intermediul site-urilor,
blogurilor, al forumurilor (oficiale sau consacrate), al rețelelor de socializare îmbinate
armonios cu tehnicile tradiționale al comunicatelor și conferințelor de presă, al
articolelor și emisiunilor radio-tv, al pliantelor, revistelor școlare, al participării la
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concursuri și olimpiade, la activități sau la orice alte activități care pot genera o imagine
pozitivă.
Pentru o bună organizare a acestor evenimentelor la nivelul școlii își desfășoară
activitatea Comisia de promovare a școlii în comunitate care are sarcina de a elabora
cea mai eficientă strategiei privind promovarea instituției școlare care a stabilit ca și
obiective:
- Crearea și promovarea unei imagini instituționale pozitive în comunitate
- Elaborarea unor proiecte locale care să vizeze multiplicarea experienței
pozitive
și a exemplarelor de bună practică în managementul instituțional
- Personalizarea ofertei educaționale la nivel instituțional prin diversificarea și
flexibilizarea acesteia în funcție de nevoile și interesele partenerilor și beneficiarilor
procesului educațional
- Promovarea unor proiecte focalizate pe reducerea abandonului școlar,
integrarea elevilor pe piața muncii, susținerea elevilor cu dezavantaj social și conduite
de risc, susținerea elevilor în alte abilități
- Armonizarea ofertei de servicii educaționale și formare permanentă cu
nevoile
specifice identificate în unitatea școlară și comunitatea locală.
Promovarea imaginii instituției și factorilor ce își asumă responsabilitățile
în procesele de descentralizare și asigurare a calității educației
Strategia de promovare școlii noastrea fost construită pe câteva direcții, si
anume :
- promovare indirectă, prin intermediul articolelor de presă scrisă, unde școala
și- a făcut cunoscute strategiile de derulare și dezvoltare a ofertei educaționale, prin
intermediul Internetului –pagina de Facebook a liceului a fost actualizată constant cu
imagini și descrieri ale activităților derulate de elevi, popularizarea exemplelor de bună
practică;
promovarea directă, prin organizarea unui ”turneu” publicitar, prin
majoritatea unităților școlare gimnaziale din municipiu, invitația adresată părinților
pentru „Ziua Porților Deschise”, editarea pliantului de prezentare al școlii (on line în
condițiile epidemiologice actuale);
promovarea directă prin parteneriate cu alte școli, derularea unor activități de
popularizare a numelui și renumelui școlii (participarea la concursuri organizate de
către școlile partenere, proiecte , invitații adresate reprezentanților școlilor gimnaziale
pentru activități comune);
Ř promovarea directă prin participarea la Târgul Liceelor desfășurat anual,
distribuirea unor pliante atractive;
activități de întrajutorare cu scop caritabil.
În concluzie, imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor direcți și
indirecți ceea ce așteaptă și au nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele
educaționale, individualizarea învățării, combaterea discriminării, reducerea violenței,
promovarea unui comportament moral pozitiv și participarea la activități extrașcolare.
Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare
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contribuind individual asupra imaginii de ansamblu a instituției școlare.
Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece această imagine pozitivă se
creează greu și se poate pierde rapid.
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII

Prof. Cătănescu Ioana-Simina
Liceul Tehnologic Mihai Novac Oravița

‘’Cum arată astăzi școala, va arăta mâine țara!’’ Spiru Haret
Pornind de la ceea ce spunea Spiru Haret, consider că este de datoria NOASTRĂ
(profesori, elevi, personal nedidactic al școlii) să punem umărul și să ajutăm la
construirea imaginii școlii noastre.
Acest lucru nu este chiar ușor de realizat, însă cel mai dificil este să reușim să ne
păstrăm o imagine bună, să oferim elevilor ceea ce au nevoie pentru a porni pregătiți
spre viață și înercările ei.
Succesul social al absolvenților este extrem de important.
1. Ce face fiecare părinte atunci când dorește să își inscrie copilul la școală sau la
grădiniță?
Se informează!
2. De unde poate să obțină informații?
Din mass-media, de pe internet, de la profesori sau de la alți părinți, chiar de la elevii
ai școlii respective.
Informația ajută părintele și o informație corectă este benefică tuturor. Iar acest
părinte, în următorii ani, ne poate oferi un feedback pozitiv util altor viitori elevi.
Prin intermediul activităților extrașcolare, manifestărilor cultural artistice,
rezultatelor obținute la olimpiade și concursuri școlare/sportive, renumele profesorilor
și nivelul de pregătire al elevilor – suntem cu un pas mai aproape de realizarea
obiectivului.
Mass-media, pagina web sau de facebook, relațiile de parteneriat cu alte școli din
străinătate sau cu instituții ale statului – sunt o altă categorie de factori pe care îi putem
utiliza și trebuie să îi utilizăm pentru a promova imaginea școlii noastre.
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Promovarea Imaginii Școlii

Școala Gimnazială ”Mihai Tican Rumano” Berevoești
Prof. Florin CEAPRAZ

Unitatea de învățământ, în zilele noastre, 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.
Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare.
Activitățile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica și creativă de a ocupa
timpul liber al elevilor, instituția de învățământ ce promovează astfel de activități
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau
național.
Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea
tuturor reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele
și produsele activităților. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu
doar că putem ține la curent părinții cu tot ce se întâmplă în școală, dar putem promova
activitățile și implicit școala în cadrul căreia acestea se desfășoară.
În calitate de cadru didactic, am realizat activități de promovare a școlii, în toată
această perioadă de pandemie, chiar dacă acestea au fost desfășurate în contexte puțin
diferite.
Dintre aceste activități de promovare a imaginii școlii amintesc:

Serbarea ”A sosit Crăciunul!” – elevii școlii duc tradițiile mai departe – colinde,
Plugușorul, ”Capra” etc.
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Gazdă a unui Curs de inițiere în arbitraj, format World Rugby, level 1, rugby
XV, în calitate de responsabil rugby zona Câmpulung.
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ABORDAREA INTERDISCIPLINARĂ
A ACTIVITĂTILOR ÎN GRĂDINITĂ

Prof. înv. presc. Cercel Maria
Grădinița cu program prelungit nr. 53, Constanța

Copilul evoluează continuu de-a lungul existenţei sale, iar participarea la procesul
de educaţie este un element cheie pentru asigurarea acestei evoluţii.
Centrarea procesului educaţional asupra copilului se reflectă în abordarea
curriculumului din perspectiva dezvoltării globale şi vizează cuprinderea tuturor
aspectelor importante ale dezvoltării complete a copilului, în acord cu particularităţile
sale de vârstă şi individuale.
Accentul plasat pe dezvoltarea capacităţilor, atitudinilor ce ţin de dezvoltarea
socio-emoţională (a trăi şi a lucra împreună sau alături de alţii, a gestiona emoţii, a
respecta diversitatea), dezvoltarea fizică (motricitate fină şi grosieră, dar şi sănătate şi
alimentaţie sănătoasă) sau a atitudinilor şi capacităţilor în învăţare (curiozitate şi
interes, iniţiativă, persistenţă în activitate, creativitate), alături de competenţe
academice urmărite în mod tradiţional (din domeniul dezvoltării cognitive şi a
limbajului şi comunicării) impun cadrelor didactice o regândire a demersului
educaţional.
Conceptul de „dezvoltare globală a copilului” influenţează în mod direct modul
de organizare a educaţiei din grădiniţă, ştiut fiind că toate experienţele copilului sunt
experienţe de învăţare care accelerează dezvoltarea în diverse domenii. Proiectarea
didactică este, inevitabil, profund influenţată de această concepţie. Experienţele de
învăţare prin intermediul cărora educatorii urmăresc dezvoltarea globală a copilului
includ: activităţi pe domenii experienţiale, alături de jocuri şi activităţi didactice alese,
completate de activităţi de dezvoltare personală precum: rutine, tranziţii, activităţi de
după-amiază şi activităţi opţionale.
Jocul reprezintă cea mai importantă sursă de învăţare pentru copii, este activitatea
care îi ajută cel mai mult şi eficient să înveţe. Prin joc copiii învaţă să interacţioneze
cu ceilalţi, să exploreze mediul, să găsească soluţii la situaţiile problemă, să îşi exprime
emoţiile, să achiziţioneze cunoştinţe şi abilităţi care îi vor fi necesare pentru adaptarea
la cerinţele şcolii.
Copilul are nevoie nu numai de sprijin şi îndrumare, ci şi de libertate şi iniţiativă
personală, iar educatorul trebuie să înţeleagă, să accepte şi să încurajeze modalităţile
specifice prin care copilul achiziţionează cunoştinţe: imitare, încercare şi eroare,
experimentare.
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Prin excelenţă, jocul constituie cadrul specific unui antrenament al spontaneităţii
şi al libertăţii de expresie, un stimul important în cultivarea receptivităţii şi
sensibilităţii, a mobilităţii şi flexibilităţii psihice. E plin de promisiuni şi surprize, poate
să se dezvolte liber, dar când intervine controlul, jocul se încheie.
Asaltul de idei este o metodă de grup prin care se dezvoltă spiritul creativ şi se
formează comportamente creative prin exersarea gândirii divergente, care invită la
elaborarea unor soluţii personale pentru problemele identificate. Global, metoda
implică trei momente:
1. generarea ideilor prin eliminarea cenzurării acestora în prima fază în favoarea
cantităţii (faza de divergenţă);
2. evaluarea calităţii ideilor;
3. selectarea celor mai importante idei (faza de convergenţă).
Modalităţi de utilizare:
Utilizarea metodei într-o activitate de predare învăţare oferă copilului posibilitatea
de a reactualiza informaţiile pe care le deţine despre o anumită temă şi soluţiile pe care
le identifică pentru problema în dezbatere. Informaţiile, ideile, soluţiile pe care le
lansează fiecare copil pot fi comunicate colegului cu care lucrează sau întregii grupe.
Indiferent dacă sunt corecte sau nu, ele vor fi acceptate şi cuprinse în lista de informaţii,
idei sau soluţii a grupei, evaluarea acesteia făcându-se în faza de Reflecţie. În acelaşi
timp, este un punct de plecare în construirea învăţării, bazat pe cunoştinţele copilului,
cunoştinţe de care acesta devine conştient şi la care se vor adăuga ulterior altele noi.
Astfel, la sfârşitul activităţii, copiii pot compara informaţiile iniţiale cu cele pe care leau obţinut pe parcursul activităţii, îşi pot modifica ideile sau soluţiile de la debutul
investigaţiei în lumina noilor date şi perspective rezultate din cercetare.
Abia în aceste condiţii se pot pune primele baze ale autoorientării şi autoreglării
personalităţii autentice şi puternice îmbinând inteligent libera dezvoltare cu subtila
dirijare şi aceasta este iar una din cheile reuşitei în activităţile cu copii.

BIBLIOGRAFIE:
Antonovici, Ş., Nicu, G., (2004), Jocuri interdisciplinare, material auxiliar pentru
educatoare, Ed. Aramis, Bucureşti
2. Breban, S., (2002), Metode interactive de grup – Ghid metodic, Ed. Arves, Craiova
3. Culea, L., Sesovici, A., Grama, F., Pletea, M., Ionescu, D., Anghel, N., (2008),
Activitatea integrată din grădiniţă, ghid pentru cadrele didactice din învăţământul
preuniversitar, Didactica Publishing House, Bucureşti 13.
4. Culea, L., (2009), Aplicarea noului curriculum pentru educaţie timpurie - o
provocare?
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Proiectul “100 de zile de școală”
demers către colaborarea școală- familie

Prof. pt. Inv. Primar Cernat Nicoleta
Școala Gimnazială Nr. 11, Buzău, Jud. Buzău

Alternativa educațională Step by Step sprijină și încurajează părinții să se implice
în mod activ în educațtia copilului lor. Consideră că dacă familiile, școlile și copii
lucrează împreună, se pot reduce diferențele între nivelul de educație și se poate
îmbunătăți sănătatea și bunăstarea, ajutându-i pe copii să obțină rezultate mai bune.
Studiile arată că șansele copilului de a crește, de a se dezvolta și de a valorifica
“cei șapte ani de acasă” cresc pe măsură ce părinții sunt mai implicati în educația
copilului.
“Ceea ce fac părinții cu copiii acasă de-a lungul procesului de educație este mai
important decât orice alt factor…” Desforges 2003.
Părinții și familia au cea mai mare influență asupra atitudinilor, comportamentului
și reușitelor copilului mai ales în primii șapte ani de viață. Apoi, copilul își va petrece
peste 20% din timp la școală și un procent din ce in ce mai mic din timp în compania
părinților, a familiei și a altor membri ai comunității- de aceea este importantă
comunicarea între părinți, școală și comunitate.
Printre diferitele moduri în care părinții se pot implica se numără și prezența la
ședințele cu părinții, a participa la evenimentele școlare, a face voluntariat în clasă, a
primi rapoarte, a împărtăși informații privitoare la sănătatea copilului și a sărbători
reușitele.
Implicarea înseamnă de asemenea să joace un rol activ în educația copilului acasă.
Părinții pot avea un impact pozitiv prin:
-A încuraja copilul să aibă o atitudine pozitivă și curioasă cu privire la învățare în
orice mediu, la școala și îin comunitate.
-A se asigura de prezența la școală, punctualitate și respectarea unor obiceiuri
pozitive.
-A încuraja copilul să aibă interese variate, hobby- uri, activități extrașcolare și
activități comunitare.
A lua parte în activitățile școlare în cât mai multe feluri posibile- prin a-și oferi
abilitățile, timpul și a împărtăși preocupările.
-A cere informații despre educația copilului pentru a-l susține.
-A vorbi despre viitorul, speranțele și visurile copilului.
Ideea de a sărbători primele 100 de zile din viața unui școlar mic este preluată din
filosofia alternativei step by step. Acest moment reprezintă un indicator important
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pentru stabilirea modului în care elevii s-au integrat în mediul școlar și și-au asumat
statutul de școlari. Este perioada cea mai delicată, aceea în care copiii se despart de
mediul preșcolar și pornesc în școlaritate, ca într-o mare aventură. Apare, în mod firesc,
nevoia de a marca acest moment. De ce 100 de zile? Este o perioadă optimă în care
copiii au timp să se asimileze școlii, să se simtă parte integrantă din aceasta.
Proiectul “100 de zile de şcoală” se adresează în primul rând elevilor şi cadrelor
didactice de la clasa pregătitoare, dar şi părinţilor acestora, dorindu-se a fi o punte spre
sufletul fiecăruia, o oportunitate de a se cunoaşte mai bine, o şansă de a arăta cât de
valoroși sunt împreună, părinți și copii deopotrivă, o modalitate de a exprima emoții
prin intermediul artei.
Implicarea părinților în această activitate a clasei pregătitoare Step by Step A la
care predau, a îmbrăcat șase aspecte cheie:
1. Comunicarea
Comunicarea s-a dovedit a fi esențială pentru stabilirea unor relații pozitive, fiecare
persoană este binevenită, apreciată, respectată. În comunicarea cu părinții mă asigur că
folosesc un limbaj clar și simplu, relevant contextului, punctual, ușor accesibil. Părinții
au înțeles cât de importantă, palpitantă și magică este această zi pentru copiii lor.
2. Sprijin pentru părinți
Meseria de a fi părinte este una dintre cele mai importante, dar și una dintre cele
mai dificile. Creșterea copiilor cere implicații fizice și emoționale deosebite. Este
important ca părinții să știe că au parte de sprijin, că se simt apreciați, încrezători și să
știe că au posibilitatea de a participa la educația copilului lor. Le-am oferit acces la
informații, servicii și resurse care îi vor sprijini pe părinți. Încurajați, părinții au dat
dovada de ingeniozitate și creativitate.
3. Învățarea împreună- acasă, la școală și în comunitate
Pentru a-și ajuta copilul să reușească, trebuie să știe și să înțeleagă ce învață copilul,
cum învață și cum pot să îl sprijine în vederea progresului. Bucuria și emoția celor mici
au trăit-o și părinții construind, colorând, citind, numărând împreună cu copiii cele 100
de elemente ale colecțiilor.

Învățarea împreună în familie este distractivă, încurajând și dezvoltând abilități pe
care copilul le va folosi mai târziu în viață.
4. Luarea de decizii
Am creat posibilități, oportunități pentru a-i asigura pe părinți că opiniile lor sunt
ascultate și incluse în deciziile care afectează în mod direct educația, sănătatea
copilului. Consiliul părinților clasei este o voce activă cu privire la orice aspect al vieții
școlare. În luarea de decizii cu privire la această activitate, părinții s-au dovedit a fi mai
grijulii, mai atenti la nevoile celorlalți.
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5. Voluntariat
Ca voluntar, părintele reprezintă un model pozitiv pentru copii. Voluntariatul aduce
beneficii și îmbunătățește calitatea educației oferite de către școală. Astfel, ei au
pătruns în lumea școlară a propriilor copii și au fost încântați să se afle în această
postură.
Voluntariatul a reprezentat și oportunități pentru dezvoltarea de noi abilități și
experiențe pentru educația părinților ca și adulți.
6. Colaborarea cu comunitatea
Ziua de 4 martie 2022 a fost o răsplată pentru tot efortul depus de către copii și
părinți. Comunitatea, prin resursele sale, a devenit un real sprijin pentru copii și
familiile lor. La finalul zilei, o frumoasă diplomă a fost înmânată fiecărui copil, dar și
părinte voluntar în această activitate, cu sprijinul unui reprezentant al comunității.
https://www.aberdeencity.gov.uk/sites/default/files/2018-06/Parental
Leaflet
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Colaborarea şcolii cu familia în contextul pandemiei

Prof. înv. primar Cherecheş Cristina
Şcoala Gimnazială ,,Constantin Brâncoveanu’’ Satu Mare

,,Prezenţa părinţilor poate transforma cultura şcolii.” S. L. Lightfoot
Familia, împreună cu şcoala, favorizează rezultatele şi succesul şcolar al elevilor,
dar mai ales a tinerilor care vor forma societatea contemporană.
Educaţia copiilor nu s- a limitat niciodată doar la actul pedagogic –instructiv din
cadrul şcolii, familia fiind deseori mediu adecvat pentru formarea intelectuala, afectivă
şi volitivă a personalităţii copiilor. Şcoala a fost mereu interesată să colaboreze şi
coopereze cu familia, pentru pentru că acţiunile educative din cadrul instituţional să fie
mai aprofundate şi de lungă durată cu aplicabilitate permanentă. Colaborarea şcolii cu
familia este necesară şi în vederea unei informări reciproce cu privire la
comportamentul extraşcolar, dar mai ales la dezvoltarea multiplă şi complexă a
copilului.
În contextul pandemiei de Covid -19 procesul pedagogic online a devenit o
necesitate ce oferă oportunități atât școlii cât și familiei, dar și multe incertitudini,
provocări. Rolul părintelui ca partener al cadrului didactic, este unul extrem de
important în vederea adaptării elevului la noile cerințe. În cadrul învățării de la distanță
se pune accent pe dezvoltarea competențelor digitale la elevi, dezvoltarea abilităților
de muncă independentă și în grup. Consolidarea parteneriatului școală-familie trebuie
să se axeze pe comunicare sistematică, susținere reciprocă și ajutor, feedback
constructiv, implicare materială și financiară și suport emoțional.
Criza provocată de pandemia de COVID-19 a avut un impact fără precedent
asupra întregii societăți. Închiderea școlilor a afectat cadrele manageriale, pedagogii și
toți elevii încadrați în sistemul de învățământ. Învățarea la distanță prin intermediul
internetului, televiziunii, telefoanelor și altor tehnologii moderne a reușit doar parțial
să înlocuiască învățarea ce se desfășura în mediul formal. Şcoala, cu toţi factorii
implicaţi: elevi, profesori, autorități și părinți, au încercat și continuă să se adapteze la
noua realitate, cea a distanțării sociale, în care procesul educațional trebuie să continue
în mediul online.
Învăţarea la distanţă/online este definită ca educaţia și instruirea oferită elevilor
de la distanţă, fără contactul obişnuit faţă în faţă cu un profesor în clasă. Învăţarea
online este de obicei înţeleasă ca educaţie care are loc pe internet. Scopul școlii online
este sporirea eficienței procesului de învățare în școli prin oferirea de informații ce vin
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în sprijinul sau completarea celor predate la clase, punerea la dispoziția profesorilor a
unor modalități moderne de predare.
Printre cele mai importante și utile forme de realizare pot fi: lecții virtuale,
referate online, jocuri, download gratuit a unor prezentări didactice multimedia și
diverse programe cu conținut educativ. Învăţarea online foloseşte o serie de formate,
combinând adesea tehnologii bazate pe accesul la internet şi aplicaţii de tehnologie
educaţională care pot fi utilizate offline.
Învăţarea mixtă / blended learning îmbină mai multe modalităţi, inclusiv
predarea şi învăţarea elevilor faţă în faţă, utilizarea aplicaţiilor de tehnologie
educaţională şi interacţiunile elevilor cu învăţarea online. În acest caz, aplicaţiile de
tehnologie educaţională şi învăţarea online sunt câteva dintre strategiile de predare care
îi pot sprijini pe elevi să îşi atingă obiectivele de învăţare. Învăţarea mixtă poate include
şi învăţarea la distanţă.Deci, trecerea de la formula față în față la modalitatea online de
organizare și realizare a educației și instruirii a presupus o pliere pe cerințele impuse
de urgență, dar reprezintă și o cotitură didactică și de paradigmă educațională.
Educaţia online a creat oportunităţi de cercetare, descoperire şi angajament, dar,
în acelaşi timp, a deschis o dispută în ideile tradiţionale de pedagogie, dezvoltare
intelectuală şi memorie şi pentru distincţia între informaţii şi cunoştinţe. O sursă
importantă și necesară pentru instituțiile de învățământ și pentru familie au constituit
platformele educaționale existente, dar și instrumentele digitale pentru asigurarea
învățământului online, managementul timpului și a resurselor pentru elevi în condiții
de criză..
Școala online presupune o reorganizare completă a modului în care se abordează
procesul didactic, pornind de la metode și tehnici de predare, procedee de lucru, dozajul
diferit al timpului și terminând cu materialele și mijloacele didactice utilizate.
Tehnologia susține procesul de învățare, stimulează gândirea logică și permite
accesul facil la resurse și opinii diferite. Se resimte o schimbare radicală a sistemului
educațional, pentru a-i face pe educabili să fie mai conștienți, mai flexibili și mai bine
pregătiți pentru viața de mâine. Schimbarea trebuie să includă implicarea mai largă a
părinților, a membrilor comunității, în calitate de parteneri activi ai cadrelor didactice,
în educația tinerei generații.
Rolul părintelui ca partener al cadrului didactic, în situația pandemică și 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
procesul instructiv-educativ, chiar și în aceste condiții dificile.
Comunicarea școlii cu familia este esențială pentru construirea de parteneriate
reale, eficiente. Acest parteneriat constituie fundamentul pentru toate celelalte forme
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de implicare a familiei în educație. Implicarea familiei în viaţa şcolii este condiţionată
de gradul de interes al familiei faţă de şcoală. Cu cât şcoala reprezintă o valoare a
familiei, cu atât gradul de implicare al familiei este mai mare. Se constată că acei copii
care sunt sprijiniţi de părinţi, care au în familie atitudini pro-şcoală adecvate, obţin
performanţe şcolare ridicate şi au un grad de aspiraţie înalt faţă de nivelul de şcolarizare
pe care doresc să-l ajungă.
Prin intermediul învăţării online, părinţii au posibilitatea monitorizării activității
copilului, au posibilitatea de a consulta în orice moment rezultatele activității copilului,
de a depista eventualele probleme, de a comunica rapid şi eficient cu cadrul didactic.
Bibliografie:
Stănciulescu E, (2002), Sociologia educaţiei familiale, Iasi, Editura Polirom
Bunescu G., Alecu G., Badea D. (1997), Educaţia părinţilor. Strategii şi
programe, Bucuresti, E.D.P.
Şincan E., Alexandru Gh. (1993), Şcoala şi familia, Craiova, Editura GheorgheCârţu Alexandru
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Temelia unui copil de succes

Prof. înv. primar Chiorean-Maria Carmen
Școala Gimnazială „Avram Iancu”, Târnăveni

Copilul este darul suprem pe care-l primesc părinții de la Dumnezeu. Un dar
înzestrat cu semințele măiestriei, un dar proiectat pentru performanță și construit pentru
a avea succes. Fiecare copil vine în lume cu calități unice care-i dau puterea să realizeze
lucruri mărețe dacă vrea. Și, cum bebelușul nu știe ce vrea, adulții care l-au primit în
dar trebuie să-l ajute să vrea să devină un om de succes.
Diferența dintre copiii extraordinari și cei mediocri o face mediul în care cresc.
Părinții conștienți de rolul lor în viața copilului cresc copii fericiți și viitori adulți
împliniți. Se știe că tata este puntea de legătură dintre familie și societate, iar mama
este catalizatorul care-i oferă copilului posibilitatea să învingă toate obstacolele vieții.
Specialiștii susțin că oamneii sunt puternic influențați de mesaje implicite sau
explicite legate la capacitatea lor de a-și cultiva și de a-și perfecționa capacitățile
intelectuale. Traiul în circumstanțe dificile are adesea efecte negative asupra
reprezentării mintale a lumii de către copii. Expunerea timpurie la adversitate poate
determina copiii și adolescenții să se învinovățească pentru eșecurile lor, să-și închipuie
acțiunile altora drept ostile și părtinitoare și să considere că lucrurile bune, atunci când
li se întâmplă, le vor fi luate înapoi.
Copiii care cresc într-un mediu cu relații afectuoase, care îi apără de stres în mod
excesiv, vor putea avea probleme de concentrare a atenției, de exersare a memoriei și
de flexibilitate cognitivă.
Indiferent de mediul în care-i cresc, reușita școlară ocupă primul loc în
preocupările părinților, însă această reușită are un preț dacă este impusă. În cursa pentru
reușita școlară pot fi antrenate suferințe psihice și somatice: tulburări de somn, tulburări
de memorie, inhibiție, emoții puternice, trac, rău și dureri de tot felul sau pot fi
antrenate dorințe, speranțe și atitudini pozitive.
Părinții care înțeleg rolul școlii în viața copilului lor sunt cei care îl încurajează,
îl susțin, îl ascultă și îl ajută să depășească obstacolele, nu cei care cer note mari cu
orice preț. Copilul care înțelege că eșecul este parte din viață, că eșecul nu înseamnă
că nu va reuși niciodată- înseamnă doar că va dura mai mult timp, este copilul fericit
care va învinge obstacolele și va avea o viață de succes. Însă copilul nu va înțelege
niciodată că eșecul este parte din viața oricărui om dacă părinții nu sunt cei care acceptă
acest lucru.
Părinții unui copil de succes știu că „a învăța” pe lângă învățarea academică,
înseamnă în primul rând să înveți despre tine, despre cine ești, să știi exact care-ți sunt
calitățile, capacitățile, talentele și gusturile. Învățând în primul rând despre ei, copiii
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vor putea câștiga destulă încredere în propriile capacități și vor îndrăzni să-și asume
riscuri.
Perioada copilăriei este cea în care se poate experimenta cel mai mult. Copiii se
pot înșela, au dreptul să-și schimbe părerea, să învețe din propriile greșeli, înainte de a
face alegeri. Părinții care acceptă visurile propriului copil fără a le spulbera, îi
mărturisesc o încredere nelimitată și, mai ales, îi oferă posibilitatea de a îndrăzni să se
gândească la un proiect oricât de nerealist ar părea acesta.
„A învăța” înseamnă și a respecta ordinea socială pentru garantarea securității
fizice și afective a tuturor, înseamnă deci, a învăța regulile de viață care decurg din
acest proces. Acest tip de învățare nu se rezumă la cadrul familial și la sfera privată a
copilului. La școală, copilul se va confrunta cel mai des și cel mai mult timp cu acest
tip de învățare. A învăța să trăiești împreună cu alții, să-ți dezvolți capacitatea de a te
pune în legătură cu alții și de a comunica, chiar cu cei care nu-ți sunt simpatici, este cel
mai dificil proces de învățare.
„A învăța” înseamnă și a învăța cu mintea cu ajutorul celor cinci acte
fundamentale: actul atenției, al memorării, al înțelegerii, al gândirii și al imaginației.
Copilul care adaugă la aceste acte învățarea cu inima și cu tot corpul este copilul
căruia i-a fost ctreată o temelie solidă pentru o dezvoltare liberă și o viață de succes.
Bibliografie:
1. Akoun, A., Pailleau, I., „Învață altfel cu pedagogia pozitivă” Editura Didactica
Publisching House, București, 2017
2. Maxwel, J., C., „Rețeta succesului”, Editura Litera, București, 2019
3. Tough, P., „Îndrumarea copiilor spre succes”Editura Litera, București, 2018
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Rolul părinților și al școlii în educația copiilor

Chira Emőke
Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu, Cluj-Napoca

Părinții și profesorii trebuie să coopereze în vederea atingerii obiectivului lor
comun și să își împartă responsabilitățile pentru ca elevii să aibă un parcurs școlar
reușit.
În mod ideal, copiii își vor vedea părinții ca primi lor educatori. Când elevii simt
că ambii, atât școala, cât și părinții, sunt implicați în educația lor, devin motivați în
rezolvarea sarcinilor școlare.
Părinții pot conștientiza rolul lor în susținerea educației propriilor copii și
înțelege modul în care pot colabora cu școala, exersând una din următoarele atitudini:
 Arată școlii cum poate răspunde mai bine nevoilor copiilor săi. Comunică
profesorilor și conducerii ce îi place cel mai mult sau cel mai puțin la școală, în cadrul
unui feed-back constructive.
 Se simte confortabil în școală și înțelege că îi aparține și lui. Informează
profesorii și conducerea unității asupra modalității prin care îi pot face pe părinți să se
simtă mai în largul lor atunci când participă în școală, la diverse activități. Vizitează
des clasa și se întâlnește cu profesorul copilului său.
 Se implică în comunicare și în activitățile școlare care susțin progresul elevului
sau performanța la clasă. De asemenea, se interesează de regulile și politicile școlii.
Constientizează regulile de disciplină și problemele de comportament ale elevului la
școală. De exemplu, știe ce se întâmplă când elevul nu merge la școală, întârzie sau se
comportă necivilizat.
 Devine un participant activ la viața școlară (voluntar, membru în comitetul de
părinți al clasei, sau în Asociația Părinților Școlii).
 Participă la întâlnirile părinți-profesori pe care le solicită dascălul de la clasă.
 Poate solicita o întâlnire cu profesorul copiilor oricând consideră că este
necesară.
 Citește și răspunde la scrisorile pe care școala i le trimite despre progresul
copiilor sau cu noutăți/informații.
 Participă la activități dedicate părinților unde poate afla mai multe despre viața
școlară, sălile de clasă ale copiilor și despre profesori.
 Participă la evenimente speciale ale școlii, cum ar fi serbări, întâlniri, Ziua
Porților Deschise sau programe culturale în care se implică și propriul copil.
 Se întâlnește cu profesorii sau conducerea unității, dacă este necesar față în față,
printr-un apel telefonic sau răsspunde la notițe pe care copiii le aduc de la școală.
Solicită să discute despre progresul lor sau orice problemă în situația școlară a acestora.
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 Ajută școala să strângă bani pentru excursii ale clasei sau alte proiecte. Ajută la
organizarea, vânzarea sau supravegherea acestor activități.
 Află despre și participă la ateliere sau programe legate de familie care îl vor ajuta
să găsească modalități de a se implica mai mult în educația copiilor (consiliere
individuală, de grup).
 Se implică în procesul de învățare, verificând cum și când își fac temele copiii.
Impune o rutină zilnică de lectură, chiar împreună cu copilul.
 Petrece un timp special cu copiii discutând pregătirea lecțiilor pentru următoarea
zi.
 Întreabă profesorul copiilor despre progresul lor în școală și află ce mai trebuie
să întreprindă ca să poată participa mai activ la activitatea lor de învățare.
 Notifică profesorii copiilor dacă aceștia nu își fac temele și dacă au vreo
problemă cu realizarea lor. Acest lucru va alerta profesorul să rezolve orice problemă
din clasă.
 Răspunde la orice solicitare a profesorului cu privire la temele copiilor și la
progresul lor.
 Implică alți membri ai familiei să ajute copiii cu temele când nu este disponibil
.
 Solicită profesorul să ajute la efectuarea temelor copiilor atunci când este cazul.
Prin întâlnirile cu părinții, prin dialogurile profesor-părinte, se urmărește
precizarea modului de supraveghere a copilului, urmărirea metodelor de învățare,
verificarea frecvenței la ore. Părinții pot susține învățarea acasă prin implicarea în
școlile în care studiază copiii lor, încurajându-i pe aceștia să participe la lecții,
susținându-le interesul pentru toate disciplinele și lărgindu-și propriile abilități
parentale. Dascălul are menirea să-i atragă pe părinți în jurul școlii pentru ca aceștia să
devină colaboratori activi, să cunoască scopul și sarcinile, metodele educative, să
devină conștienți de răspunderea pe care o au în fața societății.
El poate folosi o varietate de forme pe care le poate îmbrăca relația dascăl-părinți:
 ședințele cu părinții ( Discutarea unor teme de genul: Vă cunoașteți copilul?,
Rolul mamei, Rolul tatălui, Meseria de a fi părinte, Frumusețea comportării, Ziua mea
de lucru, Copilul față în față cu părinții)
 lectoratele cu părinții ( Responsabilitățile unui tată și ale unei mame; Stiluri
parentale; Formarea identității copilului; Dezvoltarea inteligenței emoționale și a
caracterului copilului; Disciplină și recompense; Inteligenţa multiplă la copii; Cum să
facem faţa stressului? ; Dezvoltarea relaţiei cu copilul)
 activități educative realizate în colaborare cu părinții ( "Cine sunt părinții mei
?", "Ce meserie au părinții mei? ", proiecte realizate împreună cu părinții la științe,
geografie etc)
 activități cultural-artistice comune ( pregătirea unor cadouri de 8 Martie de
către perechile mama-copil)
 consultațiile și convorbirile în grup sau individuale;
 fișele psiho-pedagogice ale elevilor;
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Educația nu se termină acasă, și nici nu începe la școală, ci este o continuă
conlucrare a celor două medii. Pe parcursul înaintării în vârstă își va mai face apariția
în dezvoltarea copilului încă un factor, mediul social: grupul prietenii și societatea.
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII
PRIN ACTIVITATEA ,,ZIUA PORȚILOR DESCHISE”

Prof. înv. primar CHIRILĂ GINA
Școala Gimnazială Nr. 1, com. Matca, jud. Galați

Introducerea clasei pregătitoare în ciclul primar a determinat necesitatea
desfășurării unei activități ample cu părinții viitorilor elevi, numită ZIUA PORȚILOR
DESCHISE, în cadrul căreia fiecare școală își promovează resursele: numărul de clase
pregătitoare, cadrele didactice care le vor prelua, disciplinele de studiu, modalitățile de
evaluare, dotările sălilor de clasă, oferta educațională.
ZIUA PORȚILOR DESCHISE este un prilej de a prezenta, într-un mod atractiv
și accesibil, profilul de absolvent al școlarului mic. Astfel, părinții sunt informați în
legătură cu ,,bagajul” de competențe cu care absolventul clasei a IV-a trebuie să
părăsească vârsta micii școlarități pentru a corespunde cerințelor de la gimnaziu. Pe
scurt, cadrul didactic pregătește un material tip PPT care conține cele opt competențe
cheie ce se dobândesc și se formează în primii cinci ani de școală, prin intermediul
disciplinelor școlare, țntr-o manieră integrată.
Pentru început, se explică termenul COMPETENȚĂ CHEIE ca fiind rezultatul
procesului de învățare, ansamblul de cunoștințe, abilități și atitudini ce vor constitui
instrumentele învățării pe tot parcursul vieții. Sunt prezentate apoi, pe rând, cele opt
competențe cheie și exemple concrete care dovedesc formarea acestora.
Comunicare în limba maternă
 Identificarea de fapte, opinii, emoţii în mesaje orale sau scrise, în contexte
familiare de comunicare;
 Exprimarea gândurilor, părerilor, emoţiilor în cadrul unor mesaje simple în
contexte familiare de comunicare;
 Participarea la interacţiuni verbale în contexte familiare, pentru rezolvarea
unor probleme de şcoală sau de viaţă;
Sintetizând, elevul trebuie să vorbească corect, să scrie cuvinte și enunțuri logice,
să extragă mesajul dintr-un text citit sau audiat, să participe la conversații pe teme
specifice vieții școlare.
Comunicare în limbi străine
 Identificarea de informaţii în limba străină în mesaje orale sau scrise simple, în
contexte familiare de comunicare;
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 Exprimarea părerilor şi emoţiilor în cadrul unor mesaje scurte, simple, scrise și
orale, în contexte familiare;
 Participarea la interacţiuni verbale simple în contexte familiare de comunicare;
Competenţe matematice şi competenţe de bază în ştiinţe şi tehnologii
 Manifestarea curiozității pentru aflarea adevărului şi pentru explorarea unor
regularităţi și relaţii matematice;
 Formularea unor explicaţii simple, folosind terminologia specifică matematicii;
 Rezolvarea de probleme în situaţii familiare, utilizând instrumente şi / sau
procedee specifice matematicii;
 Realizarea unui demers investigativ simplu prin parcurgerea unor etape pentru
atingerea unui scop;
 Realizarea de produse simple pentru nevoi curente în activitățile proprii de
învățare, cu sprijin din partea adulților;
 Manifestarea interesului pentru sănătatea propriei personae și pentru un mediu
curat;
 Aplicarea unor reguli elementare de igienă personală și de comportament
responsabil față de mediu;
Competenţă digitală
 Utilizarea în învățare a unor funcţii şi aplicaţii simple ale dispozitivelor digitale
din mediul apropiat, cu sprijin din partea adulţilor;
 Formarea unor abilități digitale simple în contextul unor activități de învățare;
 Respectarea unor norme de bază privind siguranța în utilizarea dispozitivelor,
aplicaţiilor, conţinuturilor digitale și pe internet.
Competenţa ,,A învăţa să înveţi”
 Identificarea /clarificarea elementelor pe care le presupune sarcina de lucru
înainte de începerea unei activități de învățare;
 Formularea de întrebări pentru clarificarea unei sarcini de lucru;
 Utilizarea de tehnici, metode simple pentru a învăţa, activa cunoştinţe anterioare
şi înregistra informaţii;
 Concentrarea atenţiei, perseverarea în lucrul la o sarcină până la finalizarea
corespunzătoare şi verificarea activităților proprii;
Competenţe sociale şi civice
 Manifestarea interesului pentru autocunoaştere;
 Aplicarea unor norme elementare de conduită în context cotidiene;
 Asumarea unor roluri şi responsabilităţi prin participarea la acţiuni în contexte
de viaţă din mediul cunoscut;
 Recunoașterea şi respectarea diversităţii (etno-culturale, lingvistice, religioase
etc.)
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Spirit de iniţiativă şi antreprenoriat
 Manifestarea curiozității în abordarea de sarcini noi de învăţare, fără teama de a
greşi;
 Executarea unor sarcini simple de lucru, care implică hotărâre, angajament în
realizarea unor obiective, iniţiativă, creativitate, cooperare cu ceilalți;
 Manifestarea interesului pentru autocunoaştere;
Sensibilizare şi exprimare culturală
 Identificarea utilității unor meserii/profesii pentru membrii comunităţii;
 Recunoașterea unor elemente ale contextului cultural local şi ale patrimoniului
naţional şi universal;
 Exprimarea bucuriei de a crea prin realizarea de lucrări simple și prin explorarea
mai multor medii și forme de expresivitate;
 Participarea la proiecte culturale (artistice, sportive, de popularizare) organizate
în şcoală şi în comunitatea locală;
La finalul prezentării se specifică faptul că aceste competențe ghidează întregul
proces educativ pe parcursul celor 5 ani ai micii școlarități, iar cunoașterea lor de către
părinți este foarte importantă pentru formarea unei echipe eficiente care să ,,lucreze”
în folosul pregătirii și formării elevilor, parteneriatul școală – familie fiind esențial în
succesul școlar.
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COMPONENTELE CULTURII ORGANIZAȚIONALE,
ELEMENTE ESENȚIALE ÎN PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII

Chirita Ecaterina-Cristina

Tema cercului cu directorii unităților de învățământ preșcolar, a prilejuit
promovarea imaginii grădiniței la nivel local și județean. Viziunea și misiunea acesteia
sunt clar formulate și asumate de Grădinița cu Program Normal și Program Prelungit
„Frunza de stejar”, Orașul Plopeni.
Exprimarea Viziunii este realistă:„Vreau să devin OM…pentru a ști cine sunt,
unde sunt și unde vreau să ajung”. Misiunea prezintă sintetic rațiunea de a fi și
modalitățile de realizare a viziunii formulate. Misiunea este formulată corespunzător,
enunțurile se referă la dezvoltarea grădiniței, și nu la funcționarea acesteia. Este
formulată în termeni adecvați nivelului de întelegere al părinților și ai altor purtători
semnificativi de interese.
Misiunea grădiniței cuprinde justificarea existenței grădiniței într-un anumit
context educațional și comunitar - „Sprijinind familia, oferim șanse egale de dezvoltare
tuturor copiilor și formăm schimbul de mâine. Unitatea de învățământ, împreună cu
comunitatea locală are ca obiectiv principal dezvoltarea complexă a preșcolarilor
(formarea de priceperi, deprinderi, aptitudini, atitudini, credințe, sistem de valori), întrun climat de muncă și educare stimulativ, care să-i formeze pe copii ca cetățeni apți să
se integreze într-o societate democratică.”
Credinţe
Viziunea, misiunea, ţintele strategice - expunerea priorităţilor grădiniței
Valorile dominante sunt: cooperare, loialitate, respect reciproc, ataşament faţă
de copii, respect pentru profesie, receptivitate la nou, creativitate, entuziasm, dorinţă
de afirmare.
Valorile promovate de Grădinița cu Program Normal și Program Prelungit ”
Frunza de stejar”, Plopeni sunt orientate spre constituirea unei instituții: deschise în
raport cu performanţa , deschise în raport cu resursa umană, deschise în raport cu
comunitatea ,deschise în raport cu mediul şcolar.
Simboluri:
-culoarea verde, arborarea acestor simboluri pe coridorul principal al grădiniței
şi în toate activităţile importante
- logo -ul ”ghinduta cu frunze”
-sigla -utilizarea siglei în antetul grădiniței,inserat în toate documente oficiale;
-insigne, imnul grădiniței „Frunzica-Degețica”, arborarea acestor simboluri pe
coridorul principal al grădiniței şi în toate activităţile importante;
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-personalizarea fiecarei grupe Grupe ”Ghinduțelor”, Grupa ” Buburuzelor”,
Grupa ” Ștrumfilor”, Grupa ” Ciupercuțelor”, Grupa ” Iepurașii veseli și isteți”, Grupa
” Frunzica-Degetica”, Grupa ” Albinuțelor”, Grupa „ Buburuzelor”, Grupa ”
Fluturașilor”;
-cartea de onoare- menţiuni ale vizitatorilor referitoare la activităţile grădiniței;
Sloganuri
„Copii fericiți, părinți mulțumiți!”, ”Grădinița pentru toți” fac referire la aceleaşi
valori esenţiale pentru organizaţie.
Mituri si eroi miturile se referă la evenimentele care promovează valorile
organizaţionale, iar printre eroi se numără și fondatorii organizaţiei, ei fiind un exemplu
de viziune şi curaj pentru angajaţi. Eroii sunt şi ei elemente culturale vizibile pentru cei
din afara organizației.
Ceremonii şi ritualuri serbează evenimente cu însemnătate valorică pentru
organizaţie.
1. de trecere ( Sărbătorirea nou -veniţilor);
2. de întărire ( Ceremonii de premiere);
3. de integrare ( Serbări de 8 Martie, Crăciun);
4. de reînnoire (Perfecţionări comune) ce au ca scop incurajarea comunicării și
unitatea colectivului.
-Ziua Grădiniței/Ziua Porților deschise;
- Festivităţile de început şi sfârşit de an şcolar;
-Pensionările și integrarea în colectiv a colegilor noi;
-Serbări, manifestări artistice;
-Activităţi de voluntariat ( Crăciun, Paşti, cazuri umanitare)
-Serbare anuală ”Ziua persoanelor vârstnice” la Casa de Cultura Plopeni,
spectacol pentru bunici, ”Ziua Educației”, ”Ziua Mondiala a Non-violenței”,
Sezătoarea Toamnei, Marcarea zilei de 1 Decembrie , 24 Ianuarie );
-Serbarea zilelor de naştere (ale copiilor şi cadrelor didactice şi nedidactice)
-Sărbătorirea în mod festiv şi tradiţional : 24 ianuarie , 1 și 8 Martie, Târgul de
mărțișoare, Ziua Pământului, ”Luminile Speranței”, Ziua Copilului, Ziua reciclării ”
SOS ! Localitatea mea! ”, Evaluarea Proiectului de Educație finaciara ” De la joc la
educație financiară”;
- ceremonii festive organizate cu prilejul absolvirii grădiniţei de către grupa care
pleacă la şcoală (robe, serbări, predarea cheii grădiniței);
Norme
-ROI / adaptat anual după ROFUIP- adaptarea legislaţiei în vigoare la specificul
unităţii noastre şcolare- discutate în mod democtratic şi asumate de Consiliul
profesoral, Consiliul reprezentativ al parinţilor;
-Contractul educaţional cu familia;
-Codul deontologic al cadrului didactic și fişa de evaluare a activităţii cadrelor
didactice;
-organigrama instituţiei;
Reprezentări
-site-ul www.gradinita-frunzadestejar-plopeni.ro
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-pagina de facebook Gradinita frunza de stejar (prin intermediul cărora se face
popularizarea activităţilor şi proiectelor grădiniței, a legislaţiei în vigoare, rezultate
şcolare, în vederea informării comunităţii).
Programul de activități extrașcolare implementat la nivelul instituției a inclus și
Proiectul Festivalului concurs ,,Frunza de stejar ”, care a constat în depistarea şi
promovarea talentelor artistice în domeniul dansului şi interpretării muzicii
uşoare/populare, facilitând schimbul de experienţă între cadrele didactice şi formaţiile
de preșcolari participante. Festivalul ajuns la editia a XV a . Inițial a purtat numele de
”Festivalul copilăriei”, ”Festivalul copilăriei inundă Plopeniul”, iar din anul 2005
poartă numele de Festivalul copilăriei ”Frunza de stejar”.
Evaluarea opționalul de Educație financiară ” De la joc ..la Educație financiară”,
organizet de grădinița noastră , a devenit deja o tradiție.
Grădiniţa a trebuit să facă faţă în ultimii doi ani, provocarii de a-şi conserva
identitatea şi unitatea în contextul educației on-line, încercând asigurarea unui
echilibru între inovație si conventionalism..
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GRĂDINITA ONLINE / EDUCAȚIA ALTFEL

PROF. ÎNV. PREȘC. CHIȘ CODRUȚA - MARIA
GR. CU P. N. DERȘIDA / SĂLAJ

Învățământul online reprezintă o provocare și pentru preșcolari. Situația actuală
creată de starea în care trăim, impune adoptarea unor noi modalități de comunicare și
colaborare chiar şi în mediul preşcolar, unde pentru a avea contact cu copilaşii noştri,
avem nevoie de implicarea maximă a părinţilor dar şi de pricepere şi dăruire din partea
educatoarelor.
Educatoarele ,,trebuie,, mai mult decat oricând să fie creative reușind să ţină
pasul cu noua provocare pe care am primit-o.
Interacțiunea cu preșcolarii are la bază apropierea sufletească. Copilul dar şi
părintele în situaţia de faţă, cu cât se va atașa mai mult de educatoare, cu atât va fi mai
doritor să participe la activitățile organizate chiar şi online. Îmbrățișările în diverse
momente din zi erau adevărate destinderi, atât pentru copii dar și pentru educatoare,
acest sentiment lipsind cu desăvârşire în această perioadă.
Creativitatea educatoarei intervine și în modalitățile prin care creează un climat
psiho-afectiv pozitiv, ajutând preșcolarii să își însușescă deprinderi morale şi de
dezvoltare emoțională chiar şi în această perioadă mai mult decă înainte. În acest sens,
ea nu va uita niciodată de încurajări, de aprecieri pozitive sau mici recompense, cu care
preșcolarii pot fi convinși să realizeze diverse sarcini mai mult sau mai puțin dorite,
primite sub formă de sugestii în fiecare dimineaţă astfel reuşind să ţinem copiii
captati până la finalizarea activităţilor.
Sigur, multe din cele amintite nu sunt posibile în situaţia de faţă, dar noi am
încercat şi ,,reuşit” să îi ţinem foarte aproape de noi pe copii şi pe părinţi, să le oferim
sugestii de activităţi cât mai interesante, atractive, care să nu implice costuri
suplimentare în familie, inventând jocuri, oferindu-le diverse link-uri
ajutătoare, filmulețe create, fișe și activități pe platforme educaţionale, diverse
activităţi pe site-urile educaţionale,modele de activităţi practice doar folosind materiale
avute în gospodărie. Aici amintim diverse materiale reciclabile şi totodată oferind
reţete de fabricarea materialelor (precum plastelină, slime, chiar şi lipici, baloane de
săpun), coasem, rupem, mototolim hârtia, tăiem, coacem, modelăm, frământăm, gătim,
pictăm, dansăm, unii au participat la numeroase concursuri de talente online etc.)
Pe lângă toate activităţile amintite am îndrumat părinţii să respecte câteva
lucruri importante în educația și activitatea preșcolarilor în vremea izolării:
 Comunicarea
 Conectarea părintelui cu grădinița și cu educatoarea
 Conectarea educatoarei cu copilul.
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Mișcarea fizică este esențială pentru perioada izolării.
 Implicarea copiilor în treburile casnice
 Să încurajeze joaca liberă
 Rutina zilnică este esențială la preșcolari


Copiii şi părinţii au fost receptivi la această schimbare necesară, dar nedorită de
către noi toţi , colaborând foarte bine, oferindu-ne feedback-uri pozitive zilnic, astfel
bucârându-ne de roadele muncii noastre în comun.
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IMAGINEA GRǍDINIŢEI
PRIN PARTENERIATE EDUCAŢIONALE

Prof. Chiţu Mariana - Lilea
Grǎdiniţa cu P. P. nr. 4 Dorohoi
Promovarea imaginii grădiniţei noastre prin parteneriatele educaționale, este una
din ţintele proiectului de dezvoltare instiţuționalǎ. Misiunea noastră , a educatorilor
este de a promova un învățământ deschis, flexibil, capabil să asigure accesul egal la
educaţie pentru toți copiii indiferent de naţionalitate, religie,rasă, deci să ofere șanse
egale de dezvoltare tuturor copiilor.
În realizarea parteneriatelor sunt antrenaţi cei mai importanți factori în actul
educaţional: copiii, familia, grădinița şi comunitatea locală, iar prezența sistematică a
părinților și a comunității în ,,viața grădiniței,, sporesc interesul pentru educarea
integrală a copiilor.
Motivația unor activități de parteneriat este înțelegerea necesității de a integra
grădinița în mediul comunitar ca partener egal și consecvent în formarea viitorului
cetățean şi de a valorifica potenţialul grǎdiniţei prin toatǎ activitatea educativǎ care
defineşte instituţia.
Acest lucru rǎmânând un instrument valoros al grǎdiniţei-în general şi un mare
câştig pentru educaţia copiilor-în special, pornind de la ideea cǎ preşcolarul trebuie
scos cât mai mult din atmosfera obişnuitǎ a grǎdiniţei pentru a intra în relaţie cu
semenii. Copilul vine astfel în contact cu diferite persoane, creşte şi se dezvoltǎ într-un
mediu comunitar variat.
Proiectele educaționale realizate cu diferiți parteneri locali sunt , de obicei foarte
atractive, iar copiii participă activ şi 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. Parteneriatul educaţional este un concept care devine tot mai
prezent în relaţiile de colaborare ce se stabilesc între unitǎţile de învǎţǎmânt şi diferitele
segmente ale societǎţii.
Necesitatea şi importanţa parteneriatelor educaţionale ale grǎdiniţei noastre
rezidǎ din urmǎtoarele aspecte:
- nevoia deschiderii grǎdiniţei cǎtre comunitate;
- crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate;
- 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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- promovarea imaginii grǎdiniţei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile
în procesele de descentralizare şi asigurare a calităţii educaţiei.
La nivelul unitǎţii noastre, în acest an şcolar derulǎm urmǎtoarele parteneriate
educaţionale menite sǎ contribuie la valorizarea imaginii grǎdiniţei noastre pe plan
local, judeţean, interjudeţean şi naţional:
 Proiect de educaţie interculturalǎ „Nu singuri, ci împreunǎ”;
 Proiect umanitar în parteneriat cu Spitalul municipal”O jucǎrie - o bucurie pentru
fiecare”;
 Proiect educaţional interşcolar „Copilǎrie, lume de joc şi culoare”;
 Proiect educativ în cadrul Programului Naţional de stimulare a interesului pentru
lecturǎ „Sǎ citim pentru mileniul III”;
 Proiect educaţional în colaborare cu şcoala, „În curând vom fi şcolari”;
 Proiect de parteneriat educaţional cu Casa de Culturǎ „Oameni mici în locuri
mǎreţe”;
 Proiect în parteneriat cu Centrul de zi „Jurjac”,”Suntem diferiţi, dar egali”;
 Proiect de parteneriat interinstituţional „Prietenia, un dar nepreţuit”;
 Proiect interjudeţean „Şi eu sunt prietenul tǎu”;
 Proiect Concurs Naţional „Minunea Învierii”.
Proiectând şi derulând activitǎţile din cadrul acestor proiecte educaţionale s-a
apreciat că parteneriatul educațional a constituit o pârghie importantă prin intermediul
căruia s-au transmis către parteneri informații, aprecieri, impresii, care au contribuit la
conturarea unei imagini pozitive a instituției noastre.
Parteneriatul educațional înregistreazǎ mereu noi accente care au făcut cunoscută
activitatea grădiniței, valoarea și prestigiul acesteia, finalitățile procesului educațional
derulat în această instituție de învățământ preșcolar. A vizat multiplicarea experienţei
pozitive şi a exemplelor de bună practică în managementul instituţional al unitǎţii
noastre.
Bibliografie:
„Grǎdiniţa şi comunitatea”- Proiectul pentru Reforma Educaţiei Timpurii.
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Ce învață copilul la grădiniță

Profesor în învățământul preșcolar: Cîmpian Ana Doina
Grădinița cu P. P. Floare de Iris, Cluj-Napoca

Grădinița ocupă un loc important în viața copilului tău. Este locul unde el rămâne
pentru prima dată singur, fără vreun membru al familiei și în special fără tine, fără
mama. Aici este locul unde el va învăța să-și dezvolte autonomia, să se joace, să
gândească, să pună întrebări, să privească, să cunoască, să simtă și să exprime ceea ce
simte.
Probabil că de multe ori îți pui întrebarea „Oare ce învață copilul meu la
grădiniță?”. Dacă îl întrebi pe el acest lucru, îți va da câteva răspunsuri despre ce i-a
plăcut lui în mod special în ziua respectivă la grădinița (m-am jucat, am mâncat, etc.).
Trebuie să știi că programul unei zile de grădiniță este bine stabilit și complex. El
cuprinde atât activități pe domenii experiențiale și activități liber alese cât și rutine și
jocuri.
Toate activitățile desfășurate în grădiniță vin în ajutorul copilului tău și îl ajută
să se dezvolte din punct de vedere cognitiv, să-și dezvolte vorbirea, abilitățile socioemoționale și motorii.
Programa instructiv-educativă în învățământul preșcolar este elaborată în așa fel
încât să stimuleze dezvoltarea cognitivă a copilului. La această vârstă, el își dezvoltă
abilități cognitive precum: scrisul, cititul, calculele simple. Pe lângă acestea grădinița
dezvoltă și alte deprinderi importante în procesul intelectual: rezolvarea de probleme
prin găsirea unor soluții creative, stimularea dezvoltării limbajului prin descrierea unor
obiecte, sentimente, situații, etc., stimularea curiozității pentru explorarea mediului
înconjurător. Tot grădinița îl ajută să-și dezvolte gândirea. El înțelege noțiunile spațiale
(sus – jos, înăuntru – afară, etc.), conceptul de mult – puțin, plin – gol, numerele,
formele obiectelor, culorile. Învață să scrie și să recunoască primele litere.
Copilul tău merge la grădiniță și încă nu vorbește foarte mult. La sfârșitul anilor
de grădiniță el va trebui să dobândească achiziții importante de limbaj. Va învăța
poezioare scurte, să-și rostească numele complet, adresa unde locuiește, numele
colegilor, să formeze propoziții și mai apoi fraze, să spună cu cuvintele lui o
povestioară reprezentată prin imagini.
Dezvoltarea abilităților socio-emoționale are un rol foarte important pentru a
avea performanțe școlare dar și pentru a se putea integra în societate și a reuși în viață.
Dezvoltarea socio-emoțională stă la baza dezvoltării competențelor sociale și
cognitive. Este important pentru copilul tău să-și exprime emoțiile, să învețe să asculte
și să urmeze instrucțiuni simple, să colaboreze cu colegii și să-și împartă cu aceștia
jucăriile, să-și controleze impulsurile. La fel de important pentru el este să-și dezvolte
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stima de sine, să aibă încredere în propriile forțe. Tot în grădiniță copilul își dezvoltă
abilitățile sociale, prin interacțiunea cu ceilalți copii și sub îndrumarea atentă a
educatoarei, își însușește bune maniere precum și reguli de comportare civilizată.
În cadrul activităților de sport, de abilități practice, copilul își dezvoltă abilitățile
motrice și se menține în formă. Aici el învață să alerge, să meargă în linie dreaptă, să
arunce mingea, să sară, să stea într-un picior, dar și să țină corect creionul în mânuță,
să decupeze, să se îmbrace/dezbrace, să-și încheie nasturii sau fermoarul.
Grădinița este locul unde copilul tău se dezvoltă și se formează pentru a se putea
adapta și integra cu ușurință în școală. Aici el își formează principii și valori după care
se va ghida în viață.
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Promovarea imaginii școlii

Școala Gimnazială ,,Mihai Eminescu” Costinești
Prof. înv. preșc. Ciocîrlan Constanța-Elena

Promovarea imaginii unităţii şcolare reprezintă 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 de care dispune. O şcoală/grădiniţă
responsabilă este garantul dezvoltării permanente a comunităţii. Şcoala-grădiniţa, nu
poate funcţiona bine fără sprijinul comunităţii, aceasta reprezintă o resursă, oferinduşi serviciile şi altor membri ai comunităţii pe lângă tinerii şcolarizaţi şi contribuind
astfel la dezvoltarea comunităţii şi altfel decât prin realizarea educaţiei formale.
Acțiunile formale, informale sau nonformale pe care unitatea de învățământ le
întreprinde contribuie la formarea imaginii acesteia în comunitatea locală și nu numai.
Activitățile de ecologizare au cel mai mare impact, la propriu, asupra
comunității, prin implicarea efectivă a tuturor factorilor (elevi, cadre didactice,
cetățeni, etc) și cu beneficii multiple pentru toți cei implicați.
Organizarea unor târguri de Crăciun, de Paști, de mărțișor cu vânzare de produse
realizate în cadrul școlii.
Realizarea unor campanii umanitare de întrajutorare a semenilor în nevoie în
care sunt implicați elevi și părinți voluntari și cadre didactice deopotrivă , în care sunt
donate alimente, haine, etc.
Organizarea ,,Zilelor școlii” este o oportunitate de a promova imaginea școlii
în comunitate prin prezentarea etosului acesteia și a modului în care este implicată în
realizarea educației.
,,Ziua porților deschise” se realizează, în principiu, pentru școlarii de clasă
pregătitoare, dar este o bună ocazie de a promova imaginea școlii, pentru că despre asta
este vorba, despre atragerea cât mai multor viitori elevi, de a dezvolta populația școlară
din unitatea respectivă și de a populariza tot ce are școala respectivă mai bun de oferit
școlarilor săi: de la baza materială la cadrele didactice, spațiile de învățământ,
desfășurarea procesului instructiv-educativ.
O altă metodă de promovare a imaginii școlii este realizată și prin intermediul
paginii de facebook, unde sunt popularizate diverse acțiuni, rezultate la concursuri, etc.
Promovarea imaginii școlii este realizată în permanență de fiecare unitate de
învățământ cu fiecare acțiune întreprinsă de factorii acesteia, indiferent că sunt elevi,
personal didactic sau nedidactic.
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Modul în care se realizează acest lucru depinde de colaborarea dintre factorii
implicați, de felul în care este manageriată unitatea de învățământ și de felul în care
este percepută în comunitate.
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII

Prof. înv. preșcolar Ciocîrlan Nicoleta,
,,C. N. Ana Aslan-Grădinița Armonia”, Brăila

Procesele de transformare ale societăţii înregistrate în ultimii ani, tranziţia către
post industrialism şi societatea bazată pe cunoaştere reprezintă tot atâtea provocări
pentru sistemul de educaţie. Alături de asigurarea protecției tuturor elevilor,
dezvoltarea parteneriatelor comunitare în vederea protecției integrității fizice și psihice
a fiecărui copil, oferirea serviciilor de suport pentru promovarea unui mod sănătos de
viață, participarea copiilor în procese decizionale referitor la aspectele vieții școlare,
implicarea familiei și a societății în procesul decizional, crearea condițiilor optime
pentru dezvoltarea potențialului propriu în cadrul procesului educațional, organizarea
și realizarea unui proces educațional de calitate, valorificarea eficientă a resurselor
educaționale, promovarea imaginei instituției școlare în care activez devine
semnificativă.
În acest context, o instituție de calitate capătă noi valenţe şi implică noi roluri
instituţionale.
De aceea, mi-am propus să abordez valențe de imagine ale Grădiniței Armonia,
prin desăvârșirea identității specifice a acestei instituții în valorificarea plenară a
potențialului educațional, căutând răspunsuri la întrebările:
 Există materiale care descriu scopurile şi realizările grădiniței?
 În ce măsură grădinița este cunoscută publicului?
 Cât de frecvent comunitatea este informată despre realizările şi problemele
grădiniței?
 Ce mijloace sunt utilizate pentru a răspândi informaţia despre grădiniță?
 În ce măsură suntem implicaţi în activităţile de apărare / promovare a intereselor
beneficiarilor şi partenerilor?
 Care este gradul de asigurare a partenerilor?
 Ce acces are grădinița la resursele locale (financiare, materiale, umane)?
De exemplu, în perioadele premergătoare deciziei de alegere a grădiniței, părinții
trebuie informați activ despre oferta educațională a acesteia. Astfel, în această perioadă
trebuie să aibă loc majoritatea acțiunilor de promovare, iar pe pacrusul întregului an
școalar trebuie să fie vizibilă, dar nu neapărat să promoveze un mesaj direct de a se
înscrie la studii.
Alte modalități pe care le-am abordat sunt: definitivarea canalelor de promovare:
Online; Fizic (evenimente, ședințe cu părinții), Media (ziare locale, televiziuni locale
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etc), elaborarea ofertei educaționale (produsul), ce oferă grădinița unui copil, unui
părinte, definitivarea acțiunilor propriu zise de promovare, evenimente, publicații,
broșuri/flayere.
Promovarea imaginii grădiniței noastre este rodul activităților derulate în
parteneriat, ceea ce conferă avantaje evidente, deoarece se creează relații de colaborare,
se aprofundează diverse probleme educative și nu în ultimul rând, au loc schimbul inter
și intra disciplinare.
Prin acest cadru inedit li se insuflă copiilor dorința de implicare în comunitate,
experiențele de învățare se multiplică și se diversifică, iar personalitatea acestora
devine efervescentă și acentuat creatoare.

Bibliografie:
1. Andriţchi V. Dimensiuni ale paradigmei managementului resurselor umane în
învăţământ. Chişinău: Lumina, 2014;
2. Cojocaru V. Schimbarea in educatie si Schimbarea manageriala. Chisinau:
Lumina, 2004;
3. Douglas B. Holt. Brands and Branding. Cultural Strategy Group.
http://testconso.typepad.com/files/brands-and-branding-csg2.pdf;
4. Keller K. L., Lehmann D. R. Brands and Branding: Research Findings and
Future Priorities. Marketing Science, Vol. 25, Nr. 6, 2006.
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RESEARCH PAPER ON THE MAIN ECOSYSTEMS IN CRAIOVA

ELENA GILDA CIORECAN
COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC STEFAN VELOVAN CRAIOVA

I.
INTRODUCTION
Craiova's gardens and parks have been the object of research, sometimes even the
object of creation for famous specialists in landscape architecture, horticulture and
urbanism.
Thus, in 1904, Edouard Redont, the specialist who made up the plans for
Romanescu Park, who supervised its planning and landscaping works, published his
famous work: «Ville de Craiova. Histoire descriptive des embellissements et création
des promenades, parcs, squares, boulevards, avenues, jardins et voies publiques,
plantés ou décorés par E. Redont» (n.t. «City of Craiova. Descriptive history of
embellishments and creation of walks, parks, squares, boulevards, avenues, gardens
and public roads, planted or decorated by E. Redont»).
During the interwar period, important scientific research concerning the subject
of Craiova’s parks and gardens appeared in “Arhivele Olteniei” scientific journal (n.t.
"the Archives of Oltenia"). In this sense, we mention the works of Raul Călinescu "Lunca orașului Craiova” in no. 56/1923 (n.t. "Craiova’s meadow"), Charles Laugier "Igiena Craiovei" in no. 27/1926 (n.t. "Hygiene of Craiova") and Nicolae Gh.
Dinculescu - "Grădini publice în Craiova" in no. 53/1931 (n.t. "Public gardens in
Craiova"). For the same period, it is worth mentioning the works of D.E. Petrescu "Un splendid colț din România Mare" (n.t. "A splendid corner of Greater Romania")
and T. Rădulescu’s "Parcuri și grădini" (n.t. "Parks and gardens"), the former published
in 1932.
After the Second World War, Craiova's parks and gardens continued to be of
major interest to specialists. In 1958, Marcus Rică published the work entitled "Parcuri
și grădini din România" (nt. "Parks and Gardens in Romania") and in 1964, Ion Firu
printed the work entitled "Craiova-ghid istoric" (n.t. "Craiova-a historical guide").
More recently, D. Cârţu and Mariana Cârţu published a series of studies and
researches regarding Parcul Poporului ("the Park of the People" – former socialist name
of Romanescu Park). The same subject is addressed by F. Firan in a paper entitled
"Parcul Poporului din Craiova" (n.t. "The Park of the People in Craiova"). In 1982,
Mircea Pospai refers to Craiova’s gardens and parks in a book entitled "Memoria
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Băniei". In 1985, V. Diaconescu published the study entitled "Grădini botanice din
România" (n.t. "Botanical Gardens in Romania"), in which several references to the
Botanical Garden from Craiova are also found.
Also, there have been studies on landscaped ecosystems in Craiova during recent
years. Thus, in 1992, Adrian Năstase published the study "Grădini publice din Craiova"
(n.t. "Public Gardens in Craiova") in "Anuarul Muzeului de Științele Naturii"
("Yearbook of Natural Sciences Museum") din Prahova and in 1995 he published a
group of studies and communications entitled "Grădinile Palatului Mihail" (n.t. "Mihail
Palace Gardens") under the auspices of the University of Craiova. In 1996, another
group of authors (Adrian Năstase, Adriana Năstase, Ion Tiţă, Constantin Păun, Ionel
Turcin, Edmond Gabriel Olteanu and Cătălin Simeanu) published the work entitled
"Istoria ilustrată a Craiovei. Arbori și grădini publice" (n.t. "The illustrated history of
Craiova. Public trees and gardens") under direct coordination of Oltenia’s Museum.
Finally, in 2018, marking the occasion of celebrating feast days of Craiova and
other cultural events, all parks and gardens in Craiova were modernized as a result of
the efforts of local authorities in order to generate a positive impact on the city’s
residents and visitors.
Study area
Residence of Dolj county and the "capital" of Oltenia province, Craiova is the 6th
largest city in the country by population (about 293,567 in 2012). Craiova is located in
the southern part of Romania, at 44°17'27" North latitude and 23°48'16" East longitude,
in the morphological contact area between the Getic Piedmont (north) and the
Romanian Plain (south), in the corridor of the Jiu Valley, located between the high
Bălăciţa Plain (west) and Olteţulul Piedmont (east), between the confluences with the
Amaradia (to the north) and the Preajba valley (to the south). The approximate area of
Craiova is 150-160 square kilometers. The municipality territorially and
administratively includes the localities of Făcăi, Popoveni, Mofleni, Rovine, Izvorul
Rece and Şimnicul de Jos.
Since antiquity, the geographical location of the settlement has favoured
permanent contacts with more remote regions. Due to its location, at the crossroads of
old, important communication arteries between the north and south of the country (on
the Jiu Valley and its tributaries) and between west and east (between the Iron Gates
of the Danube and the Black Sea coast). Regarding other urban proximities, Craiova is
located 200 km (by rail) away from Bucharest and is crossed by the European roads
E70 and E94.
Located at the contact of large relief units (the Getic Plateau and the Romanian
Plain), the territory on which the city of Craiova appeared is the actual result of the Jiu
River. The entire development of the settlement took place on the terraces to its left.
Viewed from the height of the right bank of the Jiu, the city appears as an amphitheater,
located on the five Quaternary terraces, slightly sloping towards the Jiu meadow and
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called the Old Terrace, High Terrace, Upper Terrace, Lower Terrace and Lower
Terrace.
Craiova is located on a well delimited corridor of relief forms with heights of 7075m at the meadow level and 140-150m at the level of the high terrace. The
municipality is bordered on the west by Bucovăţ Hill (165m), Cârligei Hill (160m) and
Drumul Mare Hill (150.5m), and on the east by Viilor Hill (209.5m), Mlecăneştilor
Hill (203.5m) and Cârcea Hill (191.5m). To these natural forms of relief, certain forms
of anthropic provenience have been added in time. These are related to providing the
necessary residential space for a growing population, to rehabilitating the ponds in the
area, arranging watercourses, water supply, sewerage and industrialization of the city.
For the realization of some constructions (industrial, residential or other nature),
large areas of land were levelled and the resulting materials were deposited in other
places, resulting in positive forms of relief. Thus, many ridges in the Jiu meadow were
levelled in the 8th and 9th decades of the XXth century to expand agricultural land. The
category of anthropic relief forms also includes household warehouses, flood defence
dams, tailings dumps, road embankments. In the perimeter of the city there are two
large domestic platforms, at Mofleni (14ha) and at Şimnicu de Sus (8ha). The tailings
dumps (result of the ash from the burning of coal in Işalniţa thermal power plant),
located upstream of Işalniţa on the two banks of the Jiu, have an area of 306 ha and
heights exceeding 38 m.
The Jiu river meadow was completely dammed on the left bank and partially on
the right (in the places of water capture from Breasta and Bucovăţ and in the area of
Podari industrial platform). The hydrographic network has undergone changes by
carrying out hydrotechnical works (canals, ditches) to defend against the flooding of
the localities themselves, of the industrial objectives, of the agricultural and forest
lands. In order to capture surface runoff from the eastern slopes of the city, two main
canals were built, one in the northwest (12.4 km long), another in the southeast (10.4
km long). Also, in order to ensure the necessary water of the industrial platforms and,
partially, to cover the water consumption of the inhabitants, a concrete dam was built
in Işalnişa, on the Jiu river.
II. DATA AND METHODS
When writing this paper focused on the issue of planned landscaping ecosystems
in Craiova, I was animated, from the beginning, by a sentimental motivation, which
consists in the pleasure of writing about my hometown.
To this, a personal acknowledgement was added: that although several studies
appeared in the past concerning the gardens and parks of Craiova, these works most
often tackle the subject either in a completely general/fragmentary way or by focusing
its scientific content on one ecosystem only. Also, the changes that have occurred
during recent years regarding the floristic composition and the degree of landscaping
in the case of some parks and gardens in Craiova are also not to be neglected.
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Another argument that led me to carry out this study is the personal belief that
landscaped ecosystems must be known, protected and expanded, in order to continue
to exert their beneficial action on contemporary lifestyles, subject to the hectic pace of
daily life.
The present study starts from various documentations and researches carried out
previously and wants to select, synthesize and clarify the landscape elements specific
to Craiova Metropolitan Area in order to formulate recommendations for its sustainable
development. The data thus obtained are entered into a GIS database to improve the
design and landscaping process.
The study method does not aim to resume analyses, but to synthesize existing
elements and relate them to the concept of landscape, interpreting data to identify the
distinctive competencies of the territory through both objective - quantitative and
subjective - perceptual analysis.
The synthesis elements will be interpreted for the structuring of recommendations
and development directions that have as main purpose the improvement of the
landscape quality as an indicator of the quality of life.
III. RESULTS AND DISCUSSIONS
3.1 Defining and clarifying concepts
The term ecosystem (introduced in 1935 by A.G. Tansley) refers to an ensemble
consisting of: biocenosis (all organisms related to a particular habitat) and biotope (the
geographical environment that houses a biocenosis) and which establishes certain
relationships between organisms, such as and between these and abiotic factors (relief,
climate, hydrographic network, soil).
In fact, the ecosystem is highlighted by the existence of food chains, through
which the flow of substances and energy introduced by living organisms in the process
of metabolism. The components of the ecosystem are fixed (plants) and/or mobile
(animals), in the latter case they cannot have fixed limits.
It is worth noting that an ecosystem does not necessarily have to include all the
components that exist within the given area. Moreover, in a territory there are usually
a lot of ecosystems that overlap with each other. In addition, the notion of ecosystem
can be used at different levels — from a plant with its environment to the entire
biosphere.
In relation to those presented above, the landscaped ecosystem is defined as the
ecosystem in which the preponderant role in establishing the surface, biological
composition and destination is played by anthropogenic intervention. It can be stated
that the landscaped ecosystem cannot exist in the absence of man. Sometimes, the
notion of landscaped ecosystem is replaced by equivalent terms, such as: built
ecosystem, revitalizing aesthetic space, green space or green area.
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3.2 The importance and role of landscaped ecosystems
Landscaped ecosystems have a multifunctional role in improving the living
environment, combating pollution, conserving water resources and combating soil
erosion. They are an efficient filter that traps airborne particles and fixes harmful gases
through certain metabolic processes. They also moderate microclimate and noise
pollution. In the landscaped ecosystems, a much smaller amount of germs has been
found than in the crowded urban centers without plantations, and their stenic,
comforting effect is indisputable.
Landscaped ecosystems enrich the atmosphere with oxygen (O2) and reduce the
amount of carbon dioxide (CO2) in the air. Scientific studies have established that 1 ha
of pine produces in a year 30 t of oxygen, a deciduous forest about 16t/ha, and
agricultural crops 3-10t/ha. It was also found that woody plants (trees and shrubs) can
fix annually 2 kg of carbon (C) per sqm of leaf area in the tropics and 0.3kg/sqm in the
temperate zone.
Currently, there is an increasing pollution, in terms of magnitude and intensity, of
air, water, land, vegetation, with various pollutants from industry, transport, household
consumption. Vegetation retains air pollutants on leaves and branches, partially
neutralizing the effects of harmful gases (sulfur oxides, nitrogen, carbon, gaseous
hydrocarbons). Spruce and pine trees can retain 30-50t/ha annually of dust and
impurities, and beech trees 68t/ha. After each rain the impurities of the leaves are
washed and introduced into the soil and the filtration capacity returns to the initial level.
By purifying the atmosphere, ultraviolet radiation penetrates more easily, leading
to the destruction of pathogens, so that in the masses of woody plants was found a very
small amount of germs per liter of air (0.7) comparable to that found above the oceans.
Trees and shrubs ensure good conservation of water resources and the flow of clearer
and less fluctuating water on rivers, by reducing the speed of raindrops, increasing
water infiltration, reducing surface and depth runoff.
Landscaped ecosystems improve microclimatic conditions. Under their influence
the temperatures are influenced by a distance of up to 1 km (in winter the air
temperature is higher by 1-2°C, and in summer it is lower during the day by 5-6°C). In
the warm season, the leaves ensure an increase in air humidity by 7-14%, through
evapotranspiration. One hectare of forest massif can evaporate from the soil up to 3
thousand liters of water/ha/year.
The wind speed is reduced by trees and shrubs over a distance of up to 20-30 times
their height. It also prevents snow from spreading, which maintains a higher humidity
on the ground. Due to the differences in air temperature between the landscaped
ecosystems and the populated center, breezes are formed with low speeds (1-2m/s) that
continuously refresh the city with oxygenated air. That is why landscaped ecosystems
are called "city lungs".
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Vegetation reduces noise pollution by intercepting noise. Noise attenuation in tree
masses reaches 5-15 phones/100m.
Landscaped ecosystems also have an artistic importance. They introduce their
picturesque variety into the monotonous geometry of buildings and streets, create
wonderful spatial, plastic, light and colorful effects, paintings that move a little at the
slightest breeze.
3.3. Classification of landscaped ecosystems in Craiova
The surface occupied by the ecosystems arranged on the territory of Craiova
municipality amounts to 680 ha. As compared to the total population (320,000
inhabitants), each inhabitant of the city has 21.25 sq m, the minimum international
norms providing for each inhabitant of large cities, a surface of public space of 9.5 sq
m (4.5 sq m for squares and gardens, 4 sq m for sports field and 1 sq m spaces for
children).
Compared to the total area of the municipality (160 sq m), the area owned by
landscaped ecosystems represents 10.88%, which means very little, if we take into
account that specialists in landscape architecture say that the green area of the city
should have at least 3/4 from the urban territory.
The landscaped ecosystems in the area of Craiova are different in terms of size,
floristic composition, degree of arrangement, destination and location. Because of this,
we can distinguish several types of landscaped ecosystems existing in the city area,
namely parks, gardens (public, institutional and individual), squares, landscaped
ecosystems with specialized profile (botanical garden, zoo, rosaries etc.), ecosystems
arranged within the traffic arteries (street alignments) and isolated arboreal groves.
Generally, a park is a landscaped ecosystem with an area of over 20 ha. It often
has a varied relief or has the existence of a lake, which increases its attractiveness. It is
composed of plantations of trees and shrubs (60% of the territory), lawns (40-50%),
flowers (5-10%). The alleys represent about 10%. Its functions are leisure and outdoor
walks, sports or cultural activities (shows, reading, etc.). Romanescu (Fig. 1), Hanul
Doctorului, Craioviţa and Corniţoiu parks can be visited on the territory of Craiova.
The forest-park is located outside the city and it is the largest ecosystem, resulting
in the arrangement for rest and recreation of the forest massifs located near the city. It
also has a role of protection against wind. The forest-park is a forest that gradually
passes into the park, a process that must take place with minimal interventions on the
natural environment. The network of country roads and walking alleys must have a
maximum of 4% of the surface. Facilities can include visitor shelters, sports fields,
water facilities, etc. This type of landscaped ecosystem is represented by the "Lunca
Jiului" Park (also known as Tineretului Park).
The public garden has an area of 3-20 ha. It has the role of rest and daily recreation
of the inhabitants within the area. It includes large areas planted with trees and shrubs,
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which moderate the urban climate. Mihai Bravu, Băniei (St. Dumitru Park), Central
(Holy Trinity), Unirii (English Park), Madona Dudu, National Theater (or National
Theater Park), 1 Mai (1 May Park) gardens belong to this type. The Chrysanthemums
Park and the "Ştefan Velovan" High School Park also set into this category (due to the
small surface, under 20 ha).
Institutional gardens are represented by ecosystems arranged within health
institutions, churches, cultural institutions, educational, research or financial units, or
near factories or other economic units.
The ecosystems arranged next to sanitary and curative institutions contribute to
the restoration of the health, to the recovery of the work capacity of the patients. They
consist of land for rest, walking and exercise. Plantations have a role in protecting
against drafts, delimiting areas with different degrees of sunshine and isolating the
enclosure from outside noise. This type is represented on the territory of Craiova by
the gardens of the Pediatric Clinical Hospital, the County Hospital no. 1, the Hospital
no. 2 Filantropia, the Hospital no. 3 and the Medicinal Garden (from Calea Unirii no.
110).
Ecosystems arranged near churches, cultural institutions, as well as those inside
educational and research institutions perform functions of functional
compartmentalization of land, sound insulation, protection from wind, dust, sunstroke,
etc.
The gardens around the churches, generally small in size, are common in the city.
In addition to the public garden at St. Dumitru Church (Băniei Garden), there are those
located in the courtyard of the Holy Trinity Church (included in the Central Garden)
and Madonna Dudu (located near the garden of the same name), to which is added the
one at The Metropolitan Church of Oltenia and other smaller ones at the churches of
St. George Nou, Mântuleasa, St. Archangels, Băşica, St. George the Old, loan Hera,
Harsu, St. Elijah, St. Nicholas-Dorobănţia (str. Bucovăţ), St. Nicolae-Ungureni
(Caracal Street), St. Spiridon.
Inside the cultural institution (Art Museum) is the Garden of Mihail Palace. Green
areas with small areas are located inside the radio studio "Oltenia" Craiova (Bd. ŞtirbeiVodă), the Library "Oltenia" and the County Library "Aman".
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Fig. 1. Selective photos taken in Romanescu Park

Fig. 2. Selective photos taken in the Botanical Garden

Fig. 3. Secular oak on Câmpia Islaz Street
Among the educational institutions that have gardens located inside them are the
"Fraţii Buzeşti" High School, the "Carol I" College, the "St. Velovan" High School,
the Faculty of Mechanics, the Agronomic Institute, to which are added green areas of
lesser importance to University, at the high schools "Nicolae Titulescu", "Economic",
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"CFR", "Elena Cuza", at the Art High School "Marin Sorescu", at the Energy School
Group, as well as at the schools no.1 "Obedeanu" (str. Brestei ), no. 2 "Traian" (str.
Principatele Unite), no.5 "Petrache Trişcu" (str. T.VIadimirescu), no. 10 "Tudor
Vladimirescu" (Bd. Carol I), no. 12 "Decebal" (str. N. Titulescu), no. 22, no. 24
(Brazda lui Novac neighbourhood).
Among the research institutions, the Hygiene Laboratory (str. Brestei) has a
small garden. Other institutions that have small green areas are the branches of the
banks "Ţiriac" (str. I. Jianu) and "BNR" (Calea Unirii), Unitatea de Pompieri (str.
CDFortunescu), Notariatul Public (str. I. Jianu), "Parc" Hotel, "Jiul" Hotel, Craiova
Train Station.
The ecosystems arranged next to the industrial enterprises have the role of
attenuating the noise, reducing the air pollution with dust, dust, gas, smoke, rest and
recreation of the workers in their free time, etc. They have these economic units such
as "Daewoo", "I.U.G." "Electropower", "M.A.T" .etc.
Ecosystems with a specialized profile have a scientific, cultural-educational,
walking and resting role. They include the Botanical Garden – Fig. 2 (large collection
established for the purpose of knowing and studying the flora of the Globe), rose
gardens (rosaries, in St. Dumitru's Garden, Mihai Bravu Garden, Botanical Garden,
where roses are the predominant species), the zoo Romanescu and the green areas in
the cemeteries (with a sober character and a role in delimiting the alleys and plots):
Sineasca Ungureni, L. Catargiu, Catolic, Jewish, Nisipuri-Dorobanți and Popova.
The ecosystems arranged within the traffic arteries have the function of
architectural ornamentation of the streets, protection (against insolation, wind, noise
and pollution with car traffic products), partition of pedestrian paths and areas of road
traffic buildings, interior segmentation of streets (separation of directions, separation
of different types of vehicles). In Craiova there are alignments of trees, alignments with
continuous hedge and mixed alignments with hedge and trees. These alignments are
generally arranged on both sides of the street and sometimes only on one side.
The alignments of some streets such as Constantin Brâncuşi, Mihai Viteazul
(both with secular linden trees), Ştirbei Vodă (secular poplars), General Dragalina,
Fraţii Goleşti (both with secular acacias) stand out due to the size and number of
specimens, as well as the landscape effect, Caracal, Ion Antonescu, Calea Bucureşti,
Carol I, Doljului, Oituz, etc.
The square is an ecosystem with an area of up to 3 ha. Its functions are to rest on
a short duration of passers-by, to facilitate the movement of pedestrians from one street
to another, etc. Includes alleys, lawns, floral decorations, plantations of trees and
shrubs, artesian wells, etc. The squares are frequent in Craiova: in the Valea Vlaicii
area, in front of the University, the "Carada" square on the homonymous street, the "Sf.
Dumitru" square, the square of the "Bigul Nou" complex in Craioviţa Nouă, etc. It also
falls into the category of squares (due to its small size) and the gardens of some
churches such as "St. Archangels", "Hagi Enusi", "St. George" Nou, etc.
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The individual gardens, usually with small areas (40-600 sq m) and fenced, have
functions of rest and gardening. They include small and usually small plants.
Sometimes they have special specimens such as the case of the gardens located on 10
Constantin Brâncuşi street (a centuries-old oak), Păltiniş street at numbers 7, 13, 19,
22, N. Bălcescu street no. 46 (a specimen of the Jewish tree), Câmpia Islaz no. 40
(secular oak – Fig. 3), str. Caracal at no. 11, 15, etc. Isolated arboreal groves are found
in front of large public buildings, such as the building of the Craiova Court of Appeal
(str. N. Titulescu).
Of the 680 ha representing landscaped ecosystems, the parks amount to 180.5
ha, the park forests 57.5 ha, the public gardens 19.2 ha, the squares 22.8 ha, the street
plantations 47.3 ha and the green spaces in the neighborhoods 452.6 Ha.
The parks, a place of historical importance, which have preserved their natural
beauty, and through subsequent arrangements have gained more charm and harmony,
deserve the attention of contemporary mayors, its beneficial role on the city's
inhabitants can not be neglected.
IV. CONCLUSIONS
The importance of this study of landscape architecture results from the fact that
it classifies the landscaped ecosystems on the territory of Craiova, describes the main
parks and gardens within the city perimeter (both in terms of spatial characteristics and
evolution over time) and emphasizes their complex importance (under ecological,
sanitary, aesthetic, educational and spatial planning report). This paper presents from
an overall perspective and, at the same time, in a broad and detailed approach, the
characteristics related to the floristic composition and the existing endowments in these
arranged ecosystems.
The importance of the study also derives from the presentation of the changes in
recent years in these parks and gardens, which are, moreover, integrated in the
architectural-municipal ensemble of Craiova, and, more broadly, in the general
physical-geographical framework of Craiova area.
Emphasizing the need to protect and extend the areas belonging to landscaped
ecosystems, this paper identifies and proposes the following directions of action in this
regard:
1. Proper maintenance of parks and gardens, both in terms of diversity and the
richness of the current floristic fund, as well as in terms of the existing endowments;
2. Integral arrangement of Craioviţa and Corniţoiu parks as rest and relaxation
spaces. In this sense, the transformation of Lake Craioviţa into a real recreational area
and for the practice of water sports is of special importance;
3. The extension of the surfaces owned by the arranged ecosystems by the
transformation into squares or public gardens of some vacant lands from the new
neighborhoods;
4. Improving the degree of arrangement of the parks and gardens of Craiova;
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5. Restoration of street alignments damaged over time and the development of
the flower by arranging the arteries without such alignments;
6. Increasing the area owned by the species of trees and shrubs that are most
indicated in the ecological conditions of the Craiova area, taking into account the
current climatic trends and the possibilities of diminishing their effects;
7. Carrying out actions to raise awareness of the role that the population can play
in protecting and increasing the areas of landscaped ecosystems;
In conclusion, we express our hope that this work will be a useful tool in
knowing the landscaped ecosystems on the territory of Craiova.
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MODALITĂȚI DE PROMOVARE A IMAGINII ȘCOLII

Prof. Cîrcotă Roxana,
Liceul Tehnologic „General de Marină Nicolae Dumitrescu Maican”, Galați

Imaginea şcolii este un complex constituit din istoria organizaţiei şcolare,
calitatea ofertei educative, performanţele sale şi stabilitatea instituţională, prestigiul în
comunitate, ansamblul reprezentărilor date de către toţi actorii implicaţi în activităţile
şcolare - profesori, elevi, părinţi, autorităţi, mass media.
A promova imaginea școlii înseamnă a încerca, prin cuvinte şi imagini, 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.
Obiectivul general al acestei acțiuni 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 și a realizării planului de şcolarizare propus.
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. Pentru a avea
o bună colaborare între cei trei parteneri educaţionali: școală - elevi – părinţi
promovarea imaginii școlii trebuie să fie o prioritate pentru unitatea școlară.
Principalele acțiuni care trebuiesc întreprinse de o instituție școlară pentru
promovarea eficientă a imaginii sale sunt:
-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 ce au ca obiectiv principal reducerea abandonului
şcolar, susţinerea elevilor cu dezavantaj social şi conduite de risc;
-Reactualizarea periodică a paginii WEB și asigurarea funcţionării site-ului;
-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.
Calitatea tuturor proceselor instructive și educative care au loc în școală ocupă
locul central în actul de construire a imaginii unei școli, și aceasta este regăsită în
nivelul de satisfacție al beneficiarilor: elevi, părinți, comunitate.
243

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 1, ianuarie, 2022

Promovarea imaginii instituției școlare se realizează 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 și activități online,
iniţierea activităţilor educative şcolare şi extraşcolare diferenţiate, care să răspundă
socializării copiilor (concursuri, reuniuni, întâlniri cu agenţii economici) sau la orice
tip de eveniment susceptibil de a genera o imagine pozitivă.
Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea
tuturor reușitelor, internetul fiind astăzi cel mai uzual mod de a face accesibile
rezultatele și produsele activităților. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei
platforme, putem ține la curent părinții cu tot ce se întâmplă în școala, putem promova
activitățile și implicit școala în cadrul căreia acestea se desfășoară.
În concluzie imaginea școlii propusă pentru spațiul public și implicit pentru
mass-media cuprinde, în mod obligatoriu, obiectivul fundamental al școlii -instruirea
și educarea tinerilor, și 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.
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RESPECTAREA PRINCIPIILOR VECHI ŞI NOI ALE
INTERCULTARITĂŢII ÎN ŞCOALA NOUĂ

Profesor Cireş Adriana,
Şcoala Gimnazială Nr. 117, Bucureşti

Interculturarea este explicată de Denoux în felul următor: ”Pentru indivizii şi
grupurile din două sau mai multe ansambluri culturale, reclamându-se de la culturi
diferite sau având legături cu acestea, numim interculturare procesele prin care, în
interacţiunile pe care ei le dezvoltă, este angajată, implicit sau explicit, diferenţa
culturală pe care ei tind să o metabolizeze”.
Conduite interculturale sunt:
1. Disponibilitatea spre a cunoaşte.
2. Acceptarea alterităţii dintr-o perspectivă neutră. De cele mai multe ori, celălalt
este perceput fie ca similar, şi deci acceptat, fie ca duşman, şi deci respins.
3. Aptitudinea de a percepe ceea ce este străin într-o manieră reliefatoare, flexibilă
prin refuzarea grilelor de lectură rigide, simplificatoare şi nivelatoare, care au avantajul
de a fi familiare şi prin aceasta uşor de utilizat, dar sărăcesc realitatea de multe din
dimensiunile sale.
4. Dominarea şi înfrângerea fricii faţă de celălalt.
5. Capacitatea de a pune în discuţie şi a reformula propriile norme. Sistemul
referenţial socio-cultural ne determină comportamentul, iar prin recunoaşterea
relativităţii acestui sistem, individul devine capabil să îl îmbunătăţească şi astfel să se
adapteze mai uşor.
6. Aptitudinea de a asuma conflicte, ca a treia şi cea mai pozitivă variantă de
conduită în cazul divergenţelor, celelalte două fiind refuzul realităţii şi transformarea
divergenţei în ostilitate. Conflictele trebuie asumate cu calm şi negociate într-o
abordare de tip câştig-câştigi.
Principii esenţiale pentru orice cadru didactic implicat în procesul instruirii:
1. Înţelegerea logicii fiecărei culturi. Fiecare individ trebuie să conştientizeze că
aparţine unei culturi cu toate caracteristicile demnităţii şi valorii. Desconsiderări şi
atitudini negative în raport cu anumite culturi sunt lipsite de sens: există legături
indestructibile între realităţi şi specificităţile lor culturale. Aşadar, se impune o privire
din interior printr-un demers emic, şi nu din exterior pentru a înţelege o cultură.
2. Educarea în perspectiva relativismului. Raportarea la o altă cultură se va face
,,în relaţie cu”, detaşat, decentrat, într-un mod lipsit de orice judecăţi etnocentriste. În
acest sens, două nivele ale acestei poziţii sunt identificabile: prezentarea propriului
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model cultural fără nici o intenţie de a-l impune celorlalţi şi conştientizarea lipsei de
superioritate a propriei culturi în raport cu altele.
3. A lua în serios eterogenitatea. Trăind în spaţii culturale multiforme, diferenţiate,
apariţia eterogenităţii devine firească atunci când, se remarcă de la sine, fără
constrângere. O atitudine potrivnică rasismului şi oricărei bariere artificial construită
între indivizi sau colectivităţi este esenţială pentru oricine desfăşoară o educaţie
interculturală.
Principiile esenţiale ale educaţiei interculturale sunt:
 Empatie cu alteritatea;
 Comunicare, interacţiune şi cooperare cu alteritatea;
 Echilibru între cunoştinte, deprinderi şi atitudini de comunicare cu alteritatea;
 Educaţie între egali;
Principiile vechi/principiile noi ale interculturalităţii sunt:
1. (vechi) Preocupare faţă de norme.
Este important să nu se neglijeze preocuparea faţă de norme, căci normele ne
oferă un mediu de viaţă, şcolar, social sigur, dar accentul pus doar pe ele pot conduce
la neglijarea aspectelor ce tin de multiculturalitate.
2. (nou) Preocupare faţă de performanţele individului raportate la potenţialul
propriu. Predomină interesul pentru punerea la încercare a limitelor exterioare şi pentru
depăşirea limitelor percepute, identificate.
1. (vechi) Încredere acordată prioritar cunoştinţelor livreşti, teoretice, abstracte.
Din păcate, în şcoala romanească încă se pune accent pe învăţarea teoretică.
Trebuie sa RECUNOAŞTEM o lipsă cronică şi acută de materiale didactice şi mijloace
informative actualizate, ceea ce face procesul de învaţământ greoi şi sobru, uneori chiar
respins de elevi.
2. (nou) Completarea cunoaşterii teoretice şi abstracte prin experiment şi
experienţă. Învăţarea are loc atât în sala de clasă, cât şi în afara ei. Se fac diferite
incursiuni cercetaşe, nu lipsesc nici ucenicia meşteşugărească, demonstraţia practică şi
întâlnirea cu experţii.
1. (vechi) Sălile de clasă se proiectează potrivit cu scopul şi destinaţia lor specială.
Toate şcolile de stat din România sunt proiectate în vechiul regim de guvernare.
Sunt săli simple dotate doar cu banci, scaune şi tablă. N-au destinaţii speciale. Este
nevoie de o modernizare reală a şcolilor.
2. (nou) Preocuparea pentru ambianţa învăţării se extinde asupra condiţiilor de
iluminat, de cromatică a interioarelor, de aerisire, de comoditate fizică, asupra nevoii
de alternanţă a claustrării cu interacţiunea, a activităţilor liniştite cu cele exuberante.
1. (vechi) Condiţionare birocratică. Rezistenţă faţă de propunerile colectivităţii.
În prezent un punct de vedere hotărator, chiar despotic îl au părinţii. Aceştia
pot sau nu să fie de acord cu o activitate. De asemenea, aş spune că la fel de despotic
şi foarte birocraţi este şi parcursul activităţilor către inspectorat. Fiecare activitate
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trebuie justificata cu documente. Ajungem să avem documentele dorite de inspectorat,
fără ca acstea să aiba acoperire.
Barierele din calea implementării principiilor interculturalităţii în şcoala
românească sunt numeroase, adânc înrădăcinate şi greu de eliminat. Învăţământul
românesc are doar faţade pudrate cu colbul interculturalităţii impus de aderarea la
Uniunea Europeană. Manifestările etnografice ale minorităţilor sunt acceptate, tolerate
de majoritate şi considerate semne relevante ale interculturalităţii, însă normele sunt
impuse, de obicei, de grupul dominant.
Exemple de aplicaţii valorificate pe parcursul derulării proiectelor, pot fi
următoarele:
• lecturi ale unor texte din manuale realizate prin grila interculturalităţii şi/sau
scrisori trimise de elevi personajelor sau autorilor unor povestiri cu conţinut care poate
fi valorificat din punct de vedere al educatiei interculturale (Vladimir Colin - “Păţania
ursului cafeniu”, Vasile Alecsandri – “Vasile Porojan”, Nichita Stănescu – “Poezie
despre bunicul şi cele patru rase”);
• acţiuni de tipul “Împreună pentru o lume fără discriminare”, “Calendarul
diversităţii”, “Săptamana interculturală”, “persoane deosebite ale săptămânii”,
“Portofoliu de educaţie interculturală”, “Tombola toleranţei”, “dicţionarul toleranţei”;
• exerciţii aplicative: “Încearcă să identifici trei lucruri asupra cărora eşti sigur că
ai avea opinii diferite faţă de cineva care aparţine generaţiei părinţilor”. Deschiderile
acţionate oferite de asemenea activităţi, desfaşurate deja în şcolile noastre, se pot
constitui în adevărate elemente declanşatoare şi sustinătoare ale creativităţii didactice
a acelora interesaţi de importantul domeniu al educaţiei interculturale. În acest scop sau constituit şi prezentele consideraţii cu privire la unele aspecte ale conceputualizării
şi contextualizării respectivului domeniu.
 realizarea de reviste şcolare, pliante, panouri, afiţe şi concursuri şcolare.
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Imaginea școlii în comunitate: elevii și preocupările acestora

Prof. Cirimpei Olimpia Doina, Uscatu Maria Alexia
Colegiul Național Pedagogic ,,Carmen Sylva” Timișoara, Timiș

Vorbind despre educație trebuie să înțelegem, în primul rând, scopul pe care ni
l-am propus în calitate de educatori. Dacă acesta este acela de a-i face pe copii să se
dezvolte armonios, să-și descopere abilitățile, pasiunile și starea de bine existențial,
atunci vei fi aproape de ei, un adevărat mentor spiritual și cultural. Adică, un părinte!
Cu cât dragostea, încurajarea, susținerea morală sunt mai mari, cu atât încrederea
copilului creste.
Scriitorul român Ion Codru Drăgușianu a spus: “Învățătorul și profesorul sunt
locțiitorii statului; au deci o responsabilitate în fața societății; ca locțiitori ai părinților
au o responsabilitate și mai grea, în fața lui Dumnezeu”. Ca atare, munca dascălului nu
se rezumă doar la a transmite informații și a dezvolta competențe, acesta cultivă
suflete...Dascălul trebuie să transmită copilului valori morale, spirituale, culturale, săl încurajeze să se descopere pe sine și pe ceilalți, să relaționeze, să respecte și să
iubească. Clasa de gimnaziu B, care a început clasa a V-a în anul 2016, a Colegiului
Național Pedagogic Carmen Sylva Timișoara, s-a remarcat nu doar prin rezultatele
excelente la învățătură și purtare, precum și la olimpiadele și concursurile școlare, ci și
prin dragoste față de lectură, dans, joc. Am descoperit împreună librăria timișoreană
”La două bufnițe”, un loc care a devenit, pentru clasa noastră, a două casă, un loc de
învățare, de întâlnire cu scriitori, cu editori de carte și cu marea literatură!
Am primit cu mare bucurie invitația de a citi și, ulterior, de a scrie despre cărți
și a le prezenta publicului. An de an am descoperit cărți minunate, am învățat
responsabilitatea celui care vorbește în public și curajul de a avea o opinie! Aceste
prezentări de carte au fost adevărate spectacole: ne-am costumat, în funcție de subiectul
cărții, am dansat, am cântat, unele colege au interpretat piese la pian și la chitară, am
colorat și am făcut daruri părinților și invitaților. Astfel, am aflat cine vrem să fim!
Ne-am bucurat când scriitoarea Veronica D. Niculescu a acceptat invitația
noastră de a veni acasă la noi, adică la școală. S-a vorbit despre romanul dumneaei: O
vară cu Isidor şi am lucrat pe ateliere: grupa care a făcut afișe pentru lansarea
romanului în Timișoara; grupa celor care au făcut ilustrații ale cărții şi, interesant, o
grupă a dorit să realizeze machete ale celor două personaje, care au ieșit minunat Am
lucrat toți cu mare bucurie. Am fost bucuroși că doamna Veronica D. Niculescu a fost
impresionată atât de farmecul arhitectural al școlii, cât și de noi, de creațiile noastre și
de dascălii noștri!
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Am fost onorați când am fost invitați de către Fundația “Povestașii” să
participăm la proiectul lor ” Cartea cu cei mai mulți autori”, doi ani la rând, rezultând
două cărți, una fiind dedicată centenarului României mari, țara noastră dragă! Proiectul
a fost deosebit de interesant, fiecare județ, reprezentat de către o școală, trebuia să
continue o poveste, se primeau foi tipizate, iar, noi, elevii, scriam cu mâna pe acestea,
dând foaia de la unul la altul. Atenția şi responsabilitatea erau foarte mari, dar am
reușit!
Ce provocări a adus învățarea on-line? În 15 martie 2020, un celebru târg de
carte trebuia să aibă loc în Timișoara, iar noi, entuziaști, am acceptat invitația editurilor
de a scrie și a vorbi despre cărți, de a fi voluntari în cadrul acestuia. Desigur, nu s-a
desfășurat, iar, ulterior, ne-am întâlnit, însă doar virtual! Aplicațiile, platformele și
gatgeturile au devenit spatii de comunicare! Librăria ne așteaptă, de asemenea, la
programe on-line, iar podcasturile sunt noua forma de întâlnire cu scriitori! Muzee,
biblioteci, locuri din lume ne așteaptă în mediul virtual! Am pierdut ceva în aceasta
pandemie? Da, foarte multe! Am câștigat ceva? Da, foarte multe! Am învățat sa nu ne
temem de comunicarea virtuala, am învins timpul, spațial, rigiditatea unor lucruri cu
care eram familiari. Lecțiile sunt mai dinamice, mai interesante, mai diversificate!
Universul, în complexitatea sa, este mai aproape de noi, la un clic distanta!
Anii de gimnaziu au reprezentat pentru clasa B, nu doar autocunoaștere ci și
cunoașterea istoriei orașului nostru, înseamnă și respectul pentru cei care au construit
o clădire atât de frumoasă, înseamnă respectare tradițiilor religioase ale poporului
nostru, înseamnă ajutarea aproapelui și cultivarea binelui! Traversând pandemia chiar
în ultimul am de gimnaziu, ne-am exersat și format competente noi, ne-am adaptat
învățării on-line și am reușit! Viitorul ne va dezvălui, treptat, noi provocări!
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PROMOVAREA EDUCAȚIEI ȘI A IMAGINII ȘCOLII

Prof. Cîrligeanu Margareta,
Centrul Școlar de Educație Incluzivă Suceava

Educația este un sistem de bunuri educaționale ce însumează instituțiile, dar și
activitățile implicate în promovarea ei.
Promovarea cuprinde toate formele de comunicare şi activităţile pe care instituția
de învățământ 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, afişe, mape de prezentare, ziarul (revista) cărţi de vizită şi ecusoane
etc.) şi reclama.
Pentru a beneficia de o imagine cât mai bună în comunitate este necesar să
antrenăm în realizarea acestor materiale de promovare cât mai multe grupuri de sprijin
formate din părinţi, specialişti din comunitate.
Promovarea imaginii unei instituții de învățământ reprezintă o prioritate pentru
buna colaborare între toți partenerii educaționali: instituție de învățământ – elevi –
părinți. O școală responsabilă este garantul dezvoltării optime și permanente a
comunității. Ea nu poate funcționa bine fără sprijin din partea comunității, aceasta
oferindu-și serviciile educaționale și altor membri ai comunității, iar pentru a reuși, o
instituție educațională trebuie să se adapteze permanent mediului social complex,
implicit oamenilor din comunitate. Toate activitățile instituției sunt dependente de
mediul exterior.
Orice promovare 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 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.
Crearea acestei imagini se realizează prin fiecare cadru didactic din instituție,
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educație
individualizată, adaptată la particularitățile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice
în strategii de predare atractive vor crea o imagine pozitivă asupra școlii. Promovarea
imaginii instituției se realizează și prin elaborarea unor proiecte la nivel local care să
vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplelor de bună practică în
managementul instituțional.
Aşadar, există o gamă variată de modalităţi şi strategii pentru promovarea
imaginii instituţiei în comunitate.
Formarea imaginii școlii ține pe de o parte de stilul managerial al directorului
instituției de învățământ, dar și de activitatea desfășurată de fiecare cadru didactic în
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parte. Managerul unității contribuie esențial la formarea unei imagini pozitive a unității
în mediul intern și extern, printr-o planificare riguroasă, cu metode si tehnici potrivite.
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 aceasta, astfel încât
fiecare membru al echipei să se considere coparticipant la succes.
Promovarea se face și prin intermediul activităților extracurriculare, deoarece ele
dau o alternativă sănătoasă, practică și creativă de a ocupa timpul liber al elevilor, iar
instituția de învățământ ce promovează astfel de activități beneficiază 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.
De asemenea, activităţile desfăşurate, fie la nivel local, național sau
internațional, urmăresc promovarea și dezvoltarea competenţelor de comunicare, a
abilităţilor sociale şi civice, a dialogului intercultural, îmbunătăţirea calităţii actului
didactic şi a colaborării între şcoli.
Prin combaretea violenței din orice instituție școlară, reducerea incidentelor din
cadrul acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleranței și a unui spirit moralcivic pozitiv în care elevii se integrează cu ușurință creează o imagine pozitivă a școlii.
În concluzie, imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce
așteaptă și au nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale,
individualizarea învățării, combaterea discriminării, reducerea violenței, promovarea
unui comportament moral pozitiv și participarea la activități extrașcolare. Școala
noastră, în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante.
Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice,
fiecare contribuind individual asupra imaginii de ansamblu a instituției școlare.
Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece această imagine pozitivă se
creează greu și se poate pierde rapid.
Bibliografie:
1. Cerchez, N., Mateescu, E., „Elemente de management școlar”, Editura Spiru Haret,
Iași, 1994;
2. Jinga, Ioan, „Managementul învățământului”, Editura Aldin, București, 2001;
3. Miclea, M., Lemeni, G., „Consiliere și orientare - Ghid de educație pentru carieră”,
Editura ASCR, Cluj-Napoca, 2011.

251

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 1, ianuarie, 2022

Promovarea imaginii unității de învățământ în context pandemic

Autor: Prof. înv. primar Ciungu Andreea – Loredana
Școala Gimnazială Nr. 113, Sector 4, București

Perioada pandemică a fost și reprezintă încă o provocare pentru noi toți. În
context educațional, efectele pandemiei se resimt considerabil, în pofida eforturilor
profesorilor de a dezvolta și aplica o serie de strategii de predare – învățare în mediul
online, respectiv de recuperare a pierderilor în învățare. Este absolut necesar să facem
față acestei provocări, altfel impactul asupra copiilor, tinerilor, familiilor acestora,
societății în ansamblu, se va resimți pe tot parcursul vieții.
Astăzi, mai mult ca oricând, este de dorit să țintim către un sistem de învățământ
mai flexibil, dedicat tuturor copiilor, indiferent de mediu de proveniență, situație
familială, condiții de trai. Realitatea ne prezintă un număr foarte mare de copii care au
fost privați de educație, în această perioadă. Şcolile reprezintă totodată un loc pentru
învăţarea abilităților sociale şi emoţionale. Închiderea şcolilor nu numai că a perturbat
procesul de educaţie a copiilor, ci şi accesul la sprijin pentru bunăstare, accesul la
servicii medicale şi sociale de bază, accesul la interacțiune și sprijin social.
Imaginea unei școli se definește în timp, factorul principal în crearea acestei
imagini reprezentându-l calitatea proceselor instructiv – educative care au loc în școală,
calitate care se reflectă la nivelul satisfacției beneficiarilor: elevi, părinți, comunitate.
Copiii și tinerii își petrec o bună parte din timp la școală, de aceea consider că este
important ca fiecare instituție de învățământ să asigure un climat favorabil dezvoltării
elevilor și din punct de vedere social, fizic și emoțional.
Școala noastră are ca obiectiv central creșterea flexibilității, străduindu-se să se
adapteze continuu la cerințele pieței muncii, la cerințele societății în continuă
schimbare și să răspundă nevoilor/ intereselor elevilor și părinților acestora.
Fiecare cadru didactic din școală contribuie la crearea și promovarea unei
imagini pozitive a acesteia prin: oferirea unor exemple de bune practici și publicarea
rezultatelor/ produselor activităților pe site-ul școlii; organizarea unor activități
extrașcolare, în care sunt implicați și părinții elevilor, precum și alte instituții;
participarea la concursuri școlare, respectiv demararea unor proiecte, având ca scopuri:
reducerea violenței școlare și promovarea unui comportament moral pozitiv, motivarea
elevilor, prevenirea și eliminarea segregării școlare, promovarea unui stil de viață
sănătos, prevenirea și reducerea bullying-ului în școli, formarea unor deprinderi de
conduită morală în diverse contexte (la școală, pe stradă, acasă, în relațiile cu alți copii,
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în parc, la cinema, la restaurant, la teatru, în mediul online), cultivarea interesului
elevilor pentru lectură ș.a.
O activitate la care am participat cu mult drag și prin intermediul căreia am reușit
să mă apropii mai mult de inimile elevilor, pentru a afla cum au perceput ei schimbările
din ultima perioadă în context pandemic, a avut ca și slogan ”Salvează educația!” și sa desfășurat în cadrul Campaniei Globale pentru Educație, în colaborare cu Organizația
Salvați Copiii România. Obiectivele urmărite au fost: sensibilizarea opiniei publice, a
factorilor de decizie cu privire la impactul pe care pandemia l-a avut asupra dreptului
la educație, respectiv implementarea unui plan de măsuri prin care să se diminueze
urmările negative ale pandemiei asupra accesului la educație și asupra calității
educației, ținându-se cont de opiniile elevilor, ei fiind primii afectați.
În încheiere, doresc să menționez faptul că fiecare cadru didactic, prin activitatea
sa de zi cu zi din sala de clasă, contribuie la conturarea unei imagini de ansamblu a
instituției de învățământ pe care o reprezintă, o schimbare pozitivă apărând ca urmare
a unui efort colectiv și ca urmare a determinării, dedicării, ambiției de a nu renunța a
tuturor membrilor organizației școlare.
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE
ÎN PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII

Prof. Clicinschi CameliaȘcoala Gimn. ,,Iancu Munteanu,, Tătărășeni - Botoșani

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.
În școala contemporană, eficiența educației depinde de gradul în care se
pregătește copilul pentru participarea la propria dezvoltarea, dar și de măsura în care
cadrul didactic reușește să pună bazele formării personalității acestuia.
În acest cadru, școala, prin mesagerii ei, cadrele didactice, are misiunea de a-i
forma pe copii sub aspect psihointelectual, fizic si socioafectiv, pentru o cât mai ușoară
integrare socială. Complexitatea finalităților educaționale impune îmbinarea
activităților curriculare cu cele extracurriculare.
Activitățile extracurriculare, organizate împreună cu elevii, îi dezvoltă pe
multiple planuri, având conținut cultural, artistic, spiritual, stiintific, tehnico-aplicativ,
sportiv sau sunt simple activități de joc sau de participare la viața și activitatea
comunității locale, empatizând cu situațiile existente.
Activitățile extrașcolare, în general, au cel mai larg caracter interdisciplinar,
oferă cele mai eficiente modalități de formare a caracterului copiilor încă din clasele
primare, deoarece sunt factorii educativi cei mai apreciați și mai accesibili sufletelor
acestora.
Activitățile complementare concretizate în excursii si drumeții, vizite, vizionări
de filme sau spectacole, proiecte educațiomale, parteneriate cu diverse instituții,
imprimă copilului un anumit comportament, o ținută adecvată situației, declanșează
anumite sentimente. O mai mare contribuție în dezvoltarea personalității copilului o au
activitățile extrașcolare care implică în mod direct copilul prin personalitatea sa si nu
prin produsul realizat de acesta.
Experienta didactică, mi-a întărit convingerea că serbările școlare au un caracter
stimulativ, atât pentru micii artisti, cât si pentru părinții lor. Am explicat, în momente
oportune, cu tact si cu răbdare, motivul și sensul serbării, am antrenat părinții în
pregătirea acestor manifestări deosebite, iar copiii au fost stimulați să participe activ,
fiecare primind rolul potrivit preferințelor si talentului său.
În timpul fiecărui ciclu de patru ani al școlii primare, cu fiecare generație, am
căutat să descopăr și să cultiv talentele copiilor. Prin conținutul bogat și diversificat al
programului pe care îl cuprinde, serbarea școlară valorifica varietatea, preocuparea
intereselor si gusturilor școlarilor. Serbările școlare evaluează talentul, munca si
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priceperea colectivului clasei si transformă în plăcere și satisfacție publică străduințele
colectivului de elevi.
Serbările școlare le-am efectuat cu prilejul diverselor evenimente din viata lor
de școlari.
Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive
pentru cei mici. Acestea oferă copiilor posibilitatea să demonstreze practic ce au învățat
la școală, acasă, să deseneze diferite aspecte, să confecționeze modele variate.
Prin organizarea unor concursuri între grupele aceleiași clase sau între clase
diferite (pe diferite teme) promovăm valori culturale si etice fundamentale, precum si
fair-play-ul competițional, sensibilitatea si personalitatea lor suferind modificări
pozitive, putând ușor depista tinere talente artistice în vederea cultivării si promovării
lor. Concursurile sportive vin ca și o completare a activităților sportive, cei mici
participând cu multă plăcere la concursurile sportive organizate, cum ar fi: atletism,
concurs de saniute, de biciclete, de aruncat la țintă etc.
Concursurile le-am realizat la nivelul clasei sau la nivelul scolii. În cadrul
concursurilor s-a dezvoltat spiritul competitiv si creativitatea elevilor.Astfel, fiecare
participant dorea sa realizeze lucrări superioare. Participarea la concursurile realizate
de diverse școli si instituții din țară și chiar internaționale a dus la câstigarea unor
diplome cu care elevii se puteau mândri. Fiecare elev deține o mapă în care își
colectionează diplomele personale câștigate .
Spectacolele constituie o altă formă de activitate extracurriculară în școală, prin
care copilul face cunostință cu lumea minunată a artei. Deși această formă de activitate
îl pune pe copil în majoritatea cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei deosebită
rezidă în faptul ca ea constituie o sursă inepuizabilă de impresii puternice, precum și
în faptul că apelează, permanent, la afectivitatea copilului.
Proiectele educaționale, parteneriatele cu diverse instituții au un rol deosebit în
dezvoltarea intrinsecă a școlarului.
Activitatea extracurriculară e o componentă educațională valoroasă și eficiență,
căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenție, adoptând o atitudine creativă,
atât în modul de realizare al activității, cât si în relațiile cu elevii, cu familiile acestora.
Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice,
fiecare contribuind individual asupra imaginii instituției școlare.
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ȘCOALA PE ULIȚĂ

Prof. Clinciu Simona-Violeta, Școala Gimnazială Grebănu
Prof. Amarfei Nadia-Maria, Școala Gimnazială Grebănu

„Fundația oricărui stat o reprezintă educația celor tineri.” (Diogene din Sinop)
Diogene din Sinope, Cinicul) a fost un filosof grec din școala cinică, născut la
Sinope. Încă din timpul vieții, Diogene devine, ca nici un alt filosof antic, personaj de
legendă; potrivit tradiției, Alexandru cel Mare ar fi rostit: „Dacă nu eram Alexandru,
aș fi vrut să fiu Diogene”.
Educația a fost dintotdeaua, și va rămâne, o punte către cunoaștere, progres,
modernitate și tradiție, dar și un mod de a înțelege lumea, în toată splendoarea ei.
Totodată, educația oferă șansa unei generații să cunoască realizările predecesorilor săi,
să-și cunoască istoria, cultura, obiceiurile și, în același timp, să le ducă mai departe,
către generațiile viitoare.
Educația copilului începe acasă, cu primele șoapte ale mamei, cu primul zâmbet
al micului prunc, cu primii pași, cu prima privire de jur-împrejur, cu primele povețe și
încurajări ale celor dragi. Mai târziu, educația se completează la școală, se
perfecționează, zi de zi, în tumultul vieții și se desăvârșește...poate niciodată, sau doar
atunci când crezi că nu mai ai ce învăța.
Copilul este ca o carte deschisă; îți oferă sufletul pe tavă, când este mic, sperând
ca tu, adultul, să-l poți călăuzi pe cărările vieții, să-i poți oferi din noianul de cunoștințe
pe care le-ai acumulat, pe cele ce-i vor oferi o viață pe măsura așteptărilor lui.
Școala este pentru copil, mediul în care relaționează cu alți copii, socializând,
locul unde dobândește cunoștințe, informații specifice diverselor domenii
educaționale, dar și poarta spre un viitor dorit, în concordanță cu visuri și speranțe, cu
aspirații și abilități dobândite, talente moștenite sau dorințe lăuntrice.
Școala deschide minți, spunea un celebru înaintaș, dar clădește și fundamentul
unui viitor durabil, sustenabil, viitor în care omul să-și urmeze visurile, să-și făurească
o viață frumoasă, să poată să presteze o muncă, conform calificărilor obținute, dar și să
conviețuiască cu natura și mediul înconjurător într-o armonie viabilă, folositoare
tuturor.
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ROLUL PROIECTELOR EDUCATIVE
ÎN RELAŢIONARE ŞI ACCEPTARE –
STUDIU DE CAZ

CLOP LIANA – IOANA
COLEGIUL TEHNIC „IOAN CIORDAŞ” BEIUŞ, BIHOR

Societatea este un mecanism în continuă mișcare iar noi, părți componente ale
acestuia, trebuie să încercăm să ținem pasul cu schimbările. Într-o Europă multilingvă,
predarea şi învăţarea limbilor străine reprezintă o prioritate absolută, un factor strategic
pentru dezvoltarea unei Europe bazate pe cunoaştere în secolul XXI, deschizând astfel,
calea către noi orizonturi.
Cunoașterea unei limbi străine înseamnă în primul rând posibilități mult mai
mari de comunicare și acces la culturi noi. „Dacă știi doar o limbă, trăiești doar o
dată”, spune un proverb ceh. Așadar, cu fiecare limbă străină pe care o asimilăm, ne
îmbogățim atât intelectual, cât și sufletește, devenind astfel capabili să comunicăm, să
colaborăm, să cooperăm pentru a transforma lumea în care trăim într-o lume mai bună.
Limbile străine sunt acum cheia succesului, a afirmării. Elevii trebuie să
conștientizeze, pe băncile școlii fiind, că pentru a corespunde standardelor europene,
pentru a se putea integra în această Societate a Cunoașterii, trebuie să cunoască cel
puțin două limbi de circulație internațională.
Pornind de la aceasta părere, am scris proiectul educativ „Rendez – vous între
culturi”. Toate activităţile propuse presupun utilizarea limbilor străine, respectiv limba
engleză şi limba franceză. Toate materialele care se vor realiza în acest proiect, fie
referate, prezentări power-point, afişe, postere, felicitări, machete, creaţii literare, etc.,
toate vor fi în limbile engleză şi franceză sau cel puţin, vor avea mesaje şi urări
specifice.
Tot în realizarea acestui scop, eu împreună cu elevii mei avem o activitate
intensă pe platforma eTwinning, susţinând şi implementând proiecte pe toate temele,
sănătate fizică şi mentală, viaţa adolescenţilor, lumea minunată în care trăim şi
sărbătorile tradiţionale cu specificul lor.
În şcoala noastră există o clasă a X-a, profil Industrie textilă şi pielărie, o clasă
în care în proporţie de 80%, elevii sunt cu nevoi speciale, de la autism, sindromul
Dravet, până la elevi cu tulburări de învăţare şi emoţionale. Dacă la început, mi s-a
părut aproape imposibil să lucrez la această clasă, acum lucrurile stau cu totul diferit.
Având o relaţie permanentă şi transparentă cu diriginta clasei şi mai ales cu părinţii
acestor elevi, am reuşit să ajungem la un nivel la care nici nu mă gândeam că vom
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ajunge vreodată. Aaceastă clasă participă la toate proiectele coordonate şi
implementate de mine, atât pe plan local, judeţean, regional, naţional, cât şi
internaţional.
Fiind la profilul menţionat mai sus, clasă de profesională, în cursul orelor de
practică, aceşti elevi au reuşit anul trecut şcolar şi în acest an şcolar să obţină materiale
de calitate şi rezultate deosebite la toate concursurile şi proiectele în care au fost
implicaţi. Este incredibil să îi vezi cât sunt de talentaţi, cât sunt de devotaţi sarcinilor
pe care le au de îndeplinit. Sunt foarte receptivi şi cooperanţi în tot ceea ce facem. Anul
trecut, au reuşit să obţină locul I, la un concurs naţional de machete, cu ocazia Zilei
Francofoniei. Au participat la Proiectul Internaţional „My magical dust”, obţinând şi
acolo diplome de apreciere pentru munca depusă. Anul acesta, au realizat 400 de
mărţişoare care au fost vândute în şcoală colegilor lor, iar banii obţinuţi vor susţine
abonamentele de transport ale elevilor cu situaţie precară din şcoală. În luna decembrie
au reuşit să ducă la bun sfârşit un proiect eTwinning „Let’s wish Merry Christmas!”.
Au toţi conturi pe platforma eTwinning, le place foarte mult să o accesăm, să se uite la
materialele postate acolo şi să le dea like-uri.
Pentru mine, să lucrez la această clasă este o adevărată plăcere şi atitudinea
acestor copii speciali faţă de orice activitate îmi oferă o satisfacţie personală şi
profesională maximă.Deci, se poate, totul este să te informezi şi să te adaptezi nevoilor
fiecăruie în parte. Trebuie multă răbdare şi perseverenţă.
Eu cred că, prin aceste proiecte, elevii vor fi mai conștienți de faptul că, în
societatea în care trăim, cunoașterea limbilor străine nu mai este un lux, un moft, ci o
necesitate.
Ritmul tot mai accelerat de evoluţie a lumii contemporane şi al acumulării
progresive de informaţii a pus amprenta asupra preocupărilor şi modului de viaţă al
familiei de azi. „Oamenii ocupaţi” s-au îndepărtat de ceea ce numim noi cultură,
civilizație, de lectură în general, iar televizorul, calculatorul, internetul au devenit
pentru ei cele mai importante surse de informaţie. De aceea, proiectele noastre propun
întâlniri reale, între culturi, în cadrul expozițiilor tematice, cu exponate realizate de
elevi pentru a încânta privirea lor, a părinților și bunicilor lor.
Dorim să lărgim universul cunoașterii elevilor noștri, să îi facem să înțeleagă că
asimilarea unei limbi străine le poate schimba percepția asupra vieții, asupra lumii.
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Importanța educației în familie și la grădiniță

Prof. Coandă Natalia
Grădinița cu P. P. Nr. 7 Dr. Tr. Severin

Într-o lume tot mai izolată, mai puțin dispusă pentru socializare, cooperarea între
factorii educaționali – familie, grădiniță – devine necesară și se impune ca obligație
morală din partea acestora pentru a favoriza socializarea copiilor, pentru a-i familiariza,
prin exemple și modele, cu adevărate valori ale spiritualității umane.
Personalul specializat al grădiniței trebuie să orienteze familia pentru ca aceasta
să-și sporească rolul în formarea personalității copilului.
Datorită faptului că societatea în care trăim este într-o permanentă schimbare atât
părinții cât şi educatoarele trebuie să aibă in vedere o adevărată luptă cu mediul, să fie
foarte atente la mijloacele pe care le folosesc pentru a putea mijlocii cu copiii, ei fiind
foarte vulnerabili la această vârstă iar influentele negative sunt la tot pasul.
Pentru a avea o relație activă şi pozitivă cu preșcolarii trebuie să știm să le
descoperim trebuințele şi nevoile, pentru ca legăturile ce se stabilesc între preșcolarii
şi adulți să se bazeze atât pe încredere dar mai ales pe respectul reciproc.
După cum bine se știe familia este factorul primordial în educarea unui copil şi
educația începe în familie; de aceea legătură dintre grădiniță şi mediul familial va trebui
să se întrepătrundă, iar educatorul să cunoască foarte bine mediul de viață al copilului,
pentru a putea colabora.
Parteneriatul dintre grădiniță şi familie, organizat corect, duce la o educație solidă,
fără pericolul de eșec școlar mai târziu.
Preșcolaritatea reprezintă piatra de temelie a personalității în formare a copilului,
iar prezența familiei în cadrul grădiniței va fi liantul între copil şi mediul necunoscut
inițial.
Relația părinte/grădiniță trebuie să se bazeze pe încredere. Încrederea înseamnă
cunoaștere și prețuire reciprocă, respect și dorința de comunicare.
Ascultarea părinților care povestesc mici întâmplări din familie în care e implicat
copilul pate conduce la evaluarea mediului familial, pe baza căreia se ia decizii.
Educatoarea trebuie să fie prietenoasă, să încurajeze, să aprecieze contribuția familiei
la educația copilului.
Educatoarea prezintă întâmplări din grădiniță, dovedind familiei interesul față de
evoluția copilului, faptul că nu-i este indiferent cum se prezintă acesta. Educatoarea
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trebuie să fie relaxată, calmă și atentă, să comunice expresiv, înțelegând prin aceasta
nu numai limbajul adevărat, ci și contactul vizual, expresia feței, zâmbetul, gesturile.
Când copilul este mic influențele sunt organizate și structurate de adulții ce-l
înconjoară; mai întâi părinții și ceilalți adulți din familie, apoi educatoarea și ceilalți
copii cu care relaționează. Responsabilitatea dezvoltării copilului, în primele etape ale
vieții sale, revine familiei și nu întotdeauna influențele sunt pozitive. Chiar și atunci
când grădinița oferă programe bune și eficiente, experiențele negative acumulate de
copil în familie nu pot fi contracarate.
Mai mult, ceea ce acumulează copilul de la grădiniță se poate pierde dacă familia
nu întărește și nu valorifică suficient aceste achiziții.
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Promovarea imaginii școlii.
Școala online

Prof. înv. primar: Coardă Adelina
Școala Gimnazială Nr. 1 Balcani, jud. Bacău

Promovarea imaginii unităţii şcolare, este și va fi o prioritate, pentru a avea o
bună colaborare între cei trei parteneri educaţionali: școală - elevi - părinţi. Educația
este obligatorie, dar din fericire nici o instituție nu poate forța alegerea, mai ales acum
când am fost scoși din ,,zona noastră de confort”. Educabilul este liber să aleagă.
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. Crearea acestei imagini se realizează prin fiecare
cadru didactic din instituție, schimbarea venind prin fiecare dintre noi.
Toate cadrele didactice trebuie să se acomodeze la situația dată și să fie pregătite
pentru predarea online oricând. Avem foarte multe platforme și instrumente din care
putem să alegem și să experimentăm, care este cea mai eficientă pentru clasa noastră.
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 cauzată de intemperii, pandemii etc., prin intermediul diverselor
instrumente informatice de comunicare la distanță.
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 atât elevilor, cât 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.
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.
Învățământul online deschide posibilitatea unei pregătiri structurate, coordonate
și corect etapizate.
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Din multitudinea de platforme și soft-uri educaționale online, aplicații care
facilitează învățarea la distanță am folosit următoarele aplicații și platforme: Pereții
virtuali (Padlet) - sunt aplicații digitale, care oferă spațiu de afișare atât pentru varianta
text, imagine, video, site-uri web, Wordwall - este bazată pe joc, foarte interesant și
atractiv pentru copii, Kahoot - este bazată pe joc de tip quiz (întrebări și răspunsuri),
Jigsawplanet - crearea unor puzzle-uri; LearningApps - este un site util, care permite
profesorilor să desfășoare activități, aplicații pentru copii, în timpul școlii online,
platforma Edomdo, Zoom, canalul Youtube, rețeaua de comunicare WhatsApp,
Messenger. Activitățile didactice în mediul on-line s-au desfășurat pe platforma
educațională Adservio.
În această perioadă fiecare cadru didactic și-a dobândit competențele digitale
prin experiențe personale.
Cu toții știm că internetul este foarte util în învățare, atât în cazul elevilor din
școala primară, cât și a celor din școala gimnazială, sau a celor din învățământul
preuniversitar și universitar.
Pentru cei mici tehnologia este atractivă, iar pentru cei mari trebuie să existe o
motivație puternică pentru a o utiliza în mod eficient.
Învăţarea online este de obicei înţeleasă ca educaţie care are loc pe internet.
Poate fi parte a programelor de învăţământ la distanţă, dar, de asemenea, poate fi
utilizată pentru a completa predarea care se desfăşoară în clasă. Elevii pot studia online
acasă ori în sălile de clasă şi alături de colegii lor.
Învăţarea online foloseşte o serie de formate, combinând adesea tehnologii
bazate pe accesul la internet şi aplicaţii de tehnologie educaţională care pot fi utilizate
offline.
O școală modernă trebuie să țină pasul cu schimbarea, adaptându-se mereu,
oferind noi alternative care să vină în sprijinul elevilor și profesorilor.
Cu ajutorul unui site, al unui email sau a unei platforme, putem ține la curent
părinții cu tot ce se întâmplă în școală, dar putem promova activitățile și școala în care
se desfășoară. Școala trebuie să ofere beneficiarilor ceea ce așteaptă și au nevoie.
Bibliografie:
https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remoteteachingandonline-learning
https://psnews.ro/cele-mai-populare-platforme-educationale-online-pentru-elevi397210/
https://life.ro/platforme-educationale-online-pentru-elevi/
https://www.aspireteachers.ro/noutati/2020/3/15/cum-mutam-scoala-online
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE ȘI LA ȘCOALĂ

Prof. înv. primar Mădălina Coca
Școala Gimnazială Sintea Mare, jud. Arad

Educația este ansamblul de acțiuni și de influențe menite să permită ființei
umane să-și dezvolte capacitățile fizice și intelectuale, dar și sentimentele și atitudinile
morale și estetice, în scopul responsabilizării și integrării sociale optime ca cetățean.
Educația aduce multe beneficii, atât pentru individ, cât și pentru societate. Potrivit
studiilor, educația poate face oamenii mai fericiți! De aceea, este absolut esențial ca
educația, indiferent de natura sa, să fie aplicată încă din primele luni de viață ale
copilului.
Educaţia se realizează la nivelul familiei, al mediului în care ne naştem şi
creştem, şi în sistem instituţionalizat, şcoli şi instutuţii. Primul factor care formează o
persoană este familia. Familia este mediul în care se exercită o influenţă imensă asupra
individului, chiar şi în mod indirect. Aici se pun bazele primelor conduite, familia fiind
cea care formează, mai mult decât să informeze.
Nu degeaba se tot vorbește de „cei șapte ani de acasă” și importanța lor în dezvoltarea
copilului. Între 0 – 7 ani, copilul se formează ca persoană și depinde în totalitate de
părinți și deciziile pe care aceștia le iau pentru el și viitorul său, ceea ce face ca influența
formativă a părinților să fie extrem de puternică pe tot parcursul vieții acestuia. Părinții
trebuie să aibă grijă ce cunoștințe, informații și obiceiuri le insuflă copiilor, pentru că
în primii ani de viață aceștia asimilează tot ce primesc și dau un înțeles „al lor” oricărei
informații recepționate.
Familia este prima școală a viitorului cetățean, iar între cei doi factori educativi trebuie
să existe o legătură permanentă care se poate realiza prin diferite forme de colaborare
care nu se cer neapărat spectaculoase, dar ele fac parte integrantă din procesul
educațional.
Prin întâlnirile cu părinții, prin dialogurile profesor-părinte se urmărește precizarea
modului de supraveghere a copilului, urmărirea metodelor de învățare, verificarea
frecvenței la ore. Părinții pot susține învățarea acasă prin implicarea în școlile în care
studiază copiii lor, încurajându-i pe aceștia să participe la lecții, susținându-le interesul
pentru toate disciplinele și lărgindu-și propriile abilități parentale.
La nivelul şcolii, educaţia se realizează prin metode sistematice şi continue, ce
au rolul de a forma, dezvolta, descoperi aptitudini, atitudini şi conduite.
Importanţa educaţiei este esenţială pentru dezvoltarea individului în context
social şi, implicit, pentru dezvoltarea unei societăţi. Importanţa educaţiei în cazul
societăţii noastre este uriaşă. O generaţie educată, instruită, căreia i s-au transmis
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valorile morale, culturale şi istorice, poate duce mai departe moştenirea primită de la
predecesori şi poate da şansa viitorului spre mai bine. O societate educată poate face
diferenţa între bine şi rău, între influenţele negative şi cele pozitive.
Un individ educat va avea capacitatea de a răspunde nevoilor şi situaţiilor
complexe. Va putea conştientiza situaţiile noi, nevoile individuale şi colective, va
dobândi o mai mare sensibilitate în faţa unei situaţii de blocaj, găsind soluţii optime.
Va susţine eforturile care au în vedere educaţia, va sprijini lupta împotriva ignoranţei,
vulgarului şi cultivării lipsei de valori.
Educația are un rol foarte important în dezvoltarea fizică, personală și socială a
copilului. Implicarea părinților în viața copilului influențează viața și personalitatea
acestuia, conturându-i drumul pe care îl va urma în viitor. Părinții trebuie să aibă grijă
să se ocupe de tot ceea ce înseamnă educația și dezvoltarea copilului, pentru a-l
impulsiona și pentru a-l motiva să își creioneze un viitor de succes când devine adult.
Educarea unui copil solicită multă răbdare din partea părinților. Ceea ce este
foarte important în acest proces este constanța și coerența. În plus, psihologii susțin că
iubirea și exemplul propriu îl pune pe copilul mic pe un drum al educației care, cu
siguranță îi va oferi mult succes în viață și multe reușite. Un copil fără educație este
exact ca și un tablou în alb. NU are esență, nu are valori și, evident, va fi un inadaptat
al societății. Căci, pe lângă nevoile proprii pe care educația le hrănește, prin educație
se ”hrănesc” și nevoile societății din care copilul face parte. Orice societate modernă,
evoluată și democratică îți dorește ca oamenii ei să fie educați, motiv pentru care
educația formală este gratuită până la un anumit punct.

Bibliografie:
 Cucos, C., (2002), Pedagogie, Editura Polirom, Iasi;
 Pescaru-Băran, A., (2004), Parteneriat în educație familie-școală-comunitate,
Editura Aramis, București.
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SENBILIZAREA ELEVILOR CU PRIVIRE LA SEMNIFICAȚIA
ȘI IMPORTANȚA RESPECTĂRII DREPTULUI LA NEDISCRIMINARE
ȘI EGALITATE DE GEN

prof. Cojocaru Dorina,
Liceul Teoretic „Sfânta Maria”

Școala oferă copiilor și tinerilor un set de repere valorice și culturale, de principii
etice care să le asigure dezvoltarea unei identități complexe și bine definite din
perspectivă națională, europeană și globală. Dezvoltă în rândul beneficiarilor
capacitatea de a interpreta, prin filtrul acestor valori și repere, relația cu sine, ca ființă
morală, cu familia, cu lumea profesională și cu societatea în general, dar, ca orice
sistem social, se confruntă cu o serie de probleme: absenteismul, migrația,
discriminarea.
Conform Ordonanței nr. 137/2001 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor
formelor de discriminare, discriminarea reprezintă orice deosebire, excludere, restricție
sau preferință, pe baza de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială,
convingeri, sex, orientare sexuala, vârsta, handicap, boală cronică necontagioasă,
infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care
are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării,
în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăţilor fundamentale sau a
drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau în
orice alte domenii ale vieții publice.
Mai simplu, discriminarea este o acțiune care presupune un tratatement diferit,
nedrept față de persoane din cauza apartenenței lor la un anumit grup social. Exista
mai multe forme de comportamente discriminatorii, dar toate au comunt faptul ca
implica o anumită formă de excludere sau de respingere.
Aceasta a fost și tema proiectului Erasmus+ „Lutte contre les discriminations en
Europe - Quid de l'égalité des genres?”, derulat în cadrul Liceului Teoretic „Sfânta
Maria” din Galați, în parteneriat cu licee din Italia și Franța, cu scopul de a senbiliza
elevii cu privire la semnificația și importanța respectării dreptului la nediscriminare și
egalitate de gen. Printr-o serie de activități antrenante (filme, jocuri de rol, ppt-uri),
elevii implicați în proiect au evidențiat criterii de discriminare: rasa, naționalitatea,
etnia, limba, religia, categoria socială, convingerile, sexul, vârsta, apartenența la o
categorie defavorizată, dar și forme ale discriminării: discriminarea directă,
discriminarea indirectă, discriminarea multiplă și hărțuirea. Un punct cheie al discuției
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l-a reprezentat promovarea egalității între femei și bărbați. Deși disparitățile de gen în
ceea ce privește educația sunt pe cale să fie eliminate, ele persistă în alte domenii, cum
ar fi ocuparea forței de muncă, remunerarea, sarcinile casnice, ocuparea unor poziții
influente și pensiile.
Profesorii și elevii prezenți au afirmat unanim că este crucial ca violența să fie
prevenită în mod eficace. În acest scop, băieții și fetele trebuie educați de la o vârstă
fragedă cu privire la egalitatea de gen și trebuie sprijinită dezvoltarea unor relații
nonviolente. Prevenirea necesită, de asemenea, o abordare multidisciplinară în rândul
specialiștilor și al serviciilor relevante, în special în cadrul sistemului de justiție penală,
al serviciilor de sprijin al victimelor, al programelor destinate autorilor infracțiunilor și
al serviciilor sociale și de sănătate.
Mesajul lansat la final: „Trebuie, așadar, să dăm un nou impuls egalității de gen!”
susține ideea valorificării acestui potențial, într-un moment în care ne pregătim pentru
tranziția către o economie verde și pentru tranziția digitală.
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Clubul de lectură al clasei

Prof. înv. primar Cojocaru Adina Camelia
Școala Gimnazială Vața de Jos
Prof. Cojocaru Sorin
Liceul Teoretic Avram Iancu, Brad

Cuprinşi de înalta tehnică şi mânaţi de “farmecul” calculatorului şi al
internetului, copiii din întreaga lume sunt în pericol: nu-i mai citesc pe marii scriitori,
nu-şi mai apleacă deloc atenţia asupra descifrării tainelor cărţilor sau a dezvoltării
vocabularului. Astfel că, stând prea mult timp în faţa calculatoarelor, nu contenesc să
descopere pe „net” diverse jocuri de strategie care, deşi bune şi ele pentru dezvoltarea
memoriei, a atenţiei, a imaginaţiei şi a inteligenţei chiar, obosesc şcolarii şi-i reduc la
tăcere ore în şir...
Aşadar, am încercat să îi ajut atrăgându-i spre tainele cititului.
Chiar dacă suntem în această perioadă în care cursurile se desfășoară on line, a
fost ceva inedit că am putut să ne desfășurăm activitatea oarecum opțională, nu
obligatorie, aceea de a citi.
La început am stabilit câteva titluri de cărți pe care le-am propus spre a le citi
până la finalul semestrului. Apoi am stabilit un timp de citire pentru fiecare carte și
câteva activități pe care le-am abordat după fiecare carte citită printre care aș enumera:
cititul cu voce tare, discuții în perechi pe marginea celor citite, creații literare, creații
artistice și plastice, piese de teatru etc.
Câteva dintre creațiile literare ale elevilor:
Tracy Beaker
Tracy Beaker mă numesc
În orfelinat trăiesc
O familie îmi doresc
Ca să învăţ să iubesc.
De mică eu năzbâtii fac,
Dar cu Peter mă împac
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La bine şi la greu mereu alături
Noi amândoi dorim aceleaşi jocuri.
Atunci când voi ajunge mare,
Eu mă visez scriitoare
Cu o familie unită
Şi de cititori iubită.
Tracy Beaker
Tracy Beaker e mofturoasă
Şi mai e şi plângăcioasă
Are gânduri negative
Câteodată pozitive.
Julie, Ted prieteni dragi
Au lăsat-o ca nişte magi
La orfelinat să stea
Să- şi vadă de viaţa sa.
Louise prietena cea bună
Multe gânduri îi adună
Şi-o ajută ca să uite
De problemele avute.
În jurnal ea multe scrie
Despre bani şi sărăcie
Despre casa cea frumoasă
Stând cu mama ei la masă.
Şi acum în încheiere
Tracy speră cu putere
Că o să aibă o casă a ei
Şi-o familie cât trei.
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PROMOVAREA IMAGINII GRĂDINIȚEI

Prof. Cojocaru Ștefania Victorița
Grădinița ”Căsuța Copilăriei” Buftea - Ilfov

Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se
realizează, în primul rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale preșcolarilor,
părinții fiind, în principiu, primii interesați de acest aspect.
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 grădiniță își poate construi o imagine.
Deschiderea spre nou se realizeaza datorită cadrelor didactice pregătite care
intervin in favoarea acestei dezvoltări continue a grădiniței. Analizând ceea ce se cere
de la unitatea de învățământ, putem stabilii și cum anume o putem promova.
Beneficiarii atât direcți, cât și indirecți (preșcolarii, părinții) sunt cei ce intră în contact
cu mediul școlar, comunitatea fiind astfel influențată de grădiniță
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 naționalitate, 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.
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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 încredere și prietenie, care
să facă posibilă comunicarea liberă. Unele activități au efecte imediate, pe plan
cognitiv, emoțional, relațional dar trebuie subliniat faptul că înfluența acestor activități
nu se exprimă în activități singulare ci prin sisteme de activități de diferite tipuri , întro 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.
În acest an școlar derulăm o serie de parteneriate cu comunitatea locală prin care
promovăm imaginea grădinitei noastre.Amintesc câteva dintre acestea:
1.,,Împreună pentru copiii nostri”- parteneriat cu familia
2.,,Micul creștin” – parteneriat cu Biserica
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3.,, Învățăm să circulăm” – parteneriat cu poliția
4. ,,Focul, prieten sau dușman?” –parteneriat cu pompierii
5.,, Cartea, prietena mea” – parteneriat cu Biblioteca școlii
7.,,Pas cu pas spre viața de școlar”- parteneriat cu școala
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.
În concluzie, imaginea grădiniței poate fi promovată oferind beneficiarilor
ceea ce au aceștia nevoie:e ducație de calitate, accesul la ofertele educaționale,
promovarea unui comportament moral pozitiv, și participarea la activitați extrașcolare.
Grădinița noastră, în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante.
Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice,
fiecare contribuind individual asupra imaginii, de ansamblu, a instituției școlare.
Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece aceasta imagine pozitivă se
crează greu și se poate pierde rapid.
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PROMOVAREA IMAGINII GRADINITEI

PROF. INV. PRESC. COMAN ROXANA

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.
Astfel, grădiniță este un element esenţial al oricărei comunităţi prin resursele
umane pe care le are, dar şi prin spaţiile de învăţare disponibile. O grădiniţă
responsabilă este garantul dezvoltării permanente a comunităţii. Şcoala-grădiniţa, nu
poate funcţiona bine fără sprijinul comunităţii, această reprezintă o resursă, oferinduşi serviciile şi altor membri ai comunităţii pe lângă tinerii şcolarizaţi şi contribuind
astfel la dezvoltarea comunităţii şi altfel decât prin realizarea educaţiei formale.
Formarea imaginii unei organizaţii se poate realiza aplicând o anumită strategie,
ce ţine pe de o parte de stilul managerial al conducătorului organizaţiei şi pe de altă
parte de activitatea desfăşurată de cadre didactice.
Deschiderea spre nou se realizează datorită cadrelor didactice pregătite care
intervin în favoarea acestei dezvoltări continue a școlii. Analizând ceea ce se cere de
la unitatea de învățământ, putem stabilii și cum anume o putem promova. Beneficiarii
atât direcți, cât și indirecți (preșcolarii, părinții) sunt cei ce intră în contact cu mediul
școlar, comunitatea fiind astfel influențată de școala.
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).
Pentru că 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 că
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.
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În realizarea parteneriatelor sunt antrenați cei mai importanți factori în actul
educațional: 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 încredere și prietenie, care să facă posibilă
comunicarea liberă. Unele activități au efecte imediate, pe plan cognitiv, emoțional,
relațional dar trebuie subliniat faptul că influență acestor activități nu se exprimă în
activități singulare ci prin sisteme de activități de diferite tipuri, într-o succesiune
gradată.
Proiectele educaționale realizate cu diferiți parteneri locali sunt, de obicei foarte
atractive, iar copiii participă activ și eficient la acestea. Pentru că 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.
Parteneriatul educaţional este un concept care devine tot mai prezent în relaţiile
de colaborare ce se stabilesc între unităţile de învăţământ şi diferitele segmente ale
societăţii. Necesitatea şi importanţa parteneriatelor rezidă în două aspecte: nevoia
deschiderii grădiniţei către comunitate și sensibilizarea comunităţii la nevoile
grădiniţei.
Educatoarea este cea care trebuie să iniţieze, să conceapă, să structureze pertinent
şi corect parteneriatul educaţional, traducându-l într-un proiect valoros pentru toate
părţile implicate.
Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare
contribuind individual asupra imaginii, de ansamblu, a instituției școlare.
Responsabilitatea această este în mâinile noastre, deoarece această imagine pozitivă se
crează greu și se poate pierde rapid.
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ACTIVITĂȚI PENTRU OPTIMIZAREA RELAȚIEI PĂRINTE-COPIL

Prof. Comșa Maria-Diana
Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu”, Tîrgu-Mureș

Comunicarea are un rol esențial în dezvoltarea sa cognitivă și emoțională. Cu cât
copilul tău crește, comunicarea poate deveni mai dificilă. Este necesar, însă, să îi acorzi
acestuia respect și încredere, să asculți cu adevărat ce are de spus și să iei în seama
părerile sale.
Validarea emoțiilor. Asigură-ți copilul că esti persoana potrivită pentru a-ți
împărtăși emoțiile, grijile și bucuriile sale. Ascultă-l și fă-l să se simtă înțeles și protejat,
fără să fie judecat sau criticat.
Validarea emoțiilor este un proces care va îmbunătăți considerabil felul în care
veți relaționa, va îmbunătăți și felul în care adultul de mâine își va gestiona procesele
emoționale.
Petreceți timp real împreună. Nu trebuie să petreci foarte mult timp pentru a te
conecta cu copilul tău. Este nevoie de timp de calitate, în care să fii conștient de
activitățile pe care le faceți împreună; fie că vă jucați, fie că vorbiți. Până la urmă,
aceste momente vor fi amintiri fericite care vor conta în viața de adult.
Inventați ritualuri. Crearea unor ritualuri este ceea ce crește sentimentul de
siguranță pentru un copil. Îl face să se simtă important pentru părintele său. Orice
tradiție pe care o inventați și o duceți mai departe va consolida relațiile dintre voi,
precum si cele ale familiei.
Fie că este ceva simplu, precum cititul poveștilor în fiecare seară, fie că este ceva
mai special, cum ar fi o activitate deosebită de ziua sa.
Relația părinte copil poate fi complicată. Însă faptul că îi acorzi atenție spune multe
despre felul în care încerci să devii un părinte mai bun. Dacă te simți copleșit și nu mai
ai nicio idee cum să ameliorezi relația cu copilul tău, nu ezita să ceri ajutorul unor
oameni care se pricep (psihoterapeuți pentru copii).
Tocmai conștientizarea acestor dificultăți te face un părinte mai bun și mai
implicat.
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ABILITĂŢILE PRACTICE
PUNTE ÎNTRE FAMILIE, ŞCOALĂ ŞI VIAŢĂ

Înv. Constanţa Drugă
Liceul Tehnologic ”Gh. Duca”, Constanţa
Şcoala Gimnazială “Marin Sorescu”

În zilele noastre, relaţiile dintre muncă şi învăţare comportă reconsiderări
esenţiale. De la a fi o pregătire pentru viitoare activitate profesională, învăţătura devine
o consecinţă directă a activităţii începută încă din familie
Orele de abilităţi practice oferă posibilitatea elevilor de a-şi dezvolta imaginaţia,
stimulează fantezia creatoare, copilul ajungând ”să vadă” în orice material din natură,
resturi din gospodărie, deşeuri, etc., o posibilă jucărie, un obiect ornamental, un
original cadou oferit celor dragi. De asemenea, activităţile desfăşurate iniţiază
mobilitatea degetelor, dezvoltă manualitatea, aceasta ducând mai târziu la lărgirea ariei
de orientare profesională.
Odată cu intrarea în şcoală, copilul ajunge într-o lume reală, organizată după
reguli ”serioase” în care-şi pune în valoare bagajul de cunoştinţe şi priceperi acumulate
în familie şi grădiniţă. În acest context, învăţarea se transformă pe neobservate într-o
ocupaţie permanentă ea devenind formă de existenţă şi criteriu de evaluare socială a
elevului.
Cadrul didactic îi îndrumă activitatea, îl învaţă “cum să înveţe”, îl ajută să se
descopere, abilitându-l cu diferite tehnici de învăţare eficienă pregătindu-l în acelaşi
timp pentru autoînvăţare şi educaţie permanentă.
Pornind de la această idee, consider că elevul trebuie îndrumat încă din primele
clase să conştientizeze faptul că fiecărui obiect din jurul nostru i se poate atribui valoare
prin prisma materialului din care este confecţionat, prin destinaţia sa, dar mai ales, prin
volumul de efort depus pentru a fi creat. Acest aspect capătă contur numai prin
implicarea directă a şcolarului în activităţile practice.
Îmbinarea muncii fizice cu cea intelectuală realizată în cadrul orelor de abilităţi
practice permite dezvoltarea atât a capacităţilor fizice ale elevilor, cât şi a celor
intelectuale.
Şcoala rămâne însă locul în care copilul îşi foloseşte mâinile, abilitatea, ochiul
pentru a desena şi a scrie. Dezvoltând din ce în ce mai mult abilitatea manuală, prin
activităţi corespunzătoare acesteia, copiii sunt eliberaţi de piedicile datorate lipsei de
experienţă, devin mai independenţi, realizează achiziţii care le îmbunătăţesc atitudinea
şi motivaţia faţă de învăţătură.
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În activitatea la catedră am pornit de la principiul potrivit căruia copiii nu fac
bine decât ceea ce le place, iar cele mai bune rezultate se obţin atunci când ei se implică
direct în acţiunile întreprinse. Am ţinut cont şi de faptul deloc de neglijat că la vârsta
şcolarităţii elevii posedă o gândire concret-intuitivă, iar evaluarea imediată a
rezultatelor activităţii desfăşurate aduce mari satisfacţii pe plan afectiv. De asemenea,
am avut în vedere şi faptul că în primii ani de şcoală jocul, de orice natură, exercită o
influenţă benefică asupra procesului de învăţare.
Prima lecţie de “Abilităţi practice” a fost un joc. Încă din clasa pregătitoare leam explicat elevilor că aşa cum orice joc are reguli de desfăşurare şi finalitate, tot aşa
se va întâmpla şi de această dată, numai că jocul va fi diferit. Bazându-mă pe
cunoştinţele dobândite în familie, la grădiniţă şi adăugând eventuale completări,
împreună am stabilit că este necesar să utilizeze corect, oră de oră materialele şi
instrumentele necesare; să asigure protecţia mobilierului în timpul lucrului; să
urmărească atent explicaţiile privind etapele de lucru; să lucreze în linişte, atent şi curat
şi să facă ordine la locul unde şi-au desfăşurat activitatea.
Chiar dacă la început au fost mai greu de îndeplinit, pe parcurs, aceste reguli au
devenit acceptate şi respectate de către toţi copiii.
Cei mici au făcut cunoştinţă cu personajele jocului – materialele şi instrumentele
de lucru, apoi le-am prezentat, sub formă de expoziţie, câteva lucrări realizate de către
colegii mai mari, lucrări executate cu diferite materiale, îmbinând tehnici variate.
Pentru cunoaşterea personajelor (materialele), am creat mici povestiri care să le
evidenţieze calităţile, iar pe baza unor ghicitori şi exerciţii de pantomimă i-am pus pe
elevi în situaţia de a descoperi denumirea câtorva instrumente şi tehnici de lucru. Astfel
cadrul creat, efectul psihologic nu a întârziat să apară: copiii si-au dorit de îndată să-şi
exerseze abilităţile.
În acest sens le-am oferit câteva bucăţi de hârtie glasată, plastilină, fire colorate,
resturi de materiale, frunze, flori presate, pastă de lipit, foarfece, i-am pregătit pe patru
grupe şi le-am cerut să realizeze o complziţie aplicativă din imaginaţie. În timpul
lucrului i-am observat, le-am acordat sprijinul necesar, i-am îndrumat.
La sfârşitul orei activitatea-joc mi-a oferit o radiografie clară asupra colectivului
de elevi din punctul de vedere al preciziei mişcărilor, îndemânării, priceperilor şi
deprinderilor de mânuire a instrumentelor, manifestarea creativităţii şi a relaţiilor
interpersonale. Aceste observaţii mi-au permis să elaborez strategii de lucru menite
să-i ajute pe cei mici să-şi valorifice eficient latura intelectuală, practică, afectivă.
De la un an la altul şcolarii şi-au îmbogăţit cunoştinţele legate de proprietăţile
materialelor naturale ori sintetice, şi-au perfecţionat tehnicile de lucru dând dovadă de
îndemânare în execuţia diferitelor obiecte, colaje, jucării. Regulile jocului din primul
an de şcoală s-au retras sfioase făcând loc suratelor mai mari, priceperile şi
deprinderile. Odată cu apariţia acestora au sosit şi o parte din nenumăratele răspunsuri
la întrebările copiilor. Ca prin farmec, plastilina a căpătat forme curioase, foarfeca n-a
mai vrut să se desprindă de conturul hârtiei colorate, materialul înflotat a luat locul
rochiţei păpuşii, iar fulgii de zăpadă s-au ataşat profund de rămurelele uscate.
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N-a întârziat să apară spiritul de observaţie. Grijuliu, acesta i-a ajutat pe micii
artizani să observe, să compare, să găsească noi soluţii pentru lucrările lor.
Copiii au îmbinat cu multă măiestrie materialele sintetice şi pe cele din natură
cu diferite tehnici de lucru mai mult sau mai puţin complexe realizând lucrări minunate.
Hârtia, firele şi materialele textile şi-au dezvăluit însuşirile în colaje pline de fantezie,
realizate prin pliere, mototolire, decupare, lipire, ornamente pentru mese festive sau
podoabe pentru sărbători.
Materialele din natură (colectate din timpul verii sau ori de câte ori s-a ivit
prilejul în plimbările alături de familie, în natură) şi-au scos la iveală calităţile artistice
incontestabile în aplice, diferite obiecte mai mici sau mai mari, însă toate la fel de
importante pentru fiecare dintre micii artizani. Cele mai multe din aceste obiecte şi-au
găsit locul în ambientul sălii de clasă, au fost expuse pe panoul şcolii, ori au adus
bucurie în sufletul celor dragi, cu prilejul diferitelor evenimente .
Multe dintre lucrările copiilor au fost realizate pe baza observaţiilor făcute în
natură şi pot servi drept material didactic la diferite obiecte de studiu.
Având în vedere impactul pe care lecţiile de abilităţi practice îl au asupra copiilor
în general precum şi constatările făcute ca urmare a experienţei la catedră şi dezvăluite
în cuprinsul lucrării, sunt convinsă că elevii clasei mele pot deveni în viitor buni
profesoinişti în domeniul pe care şi-l vor alege, vor şti să reconsidere sistemul de valori
din societatea care-i înconjoară.
Indiferent de profesia pe care o va adopta mai târziu, copilul de azi va deveni, la
un moment dat, părintele de mâine pus în situaţia de a se prinde în jocul copilului său,
adultul care trebuie să găsească soluţii pentru mici reparaţii casnice sau pentru
confecţionarea unor obiecte de strictă necesitate în condiţii vitrege, cel care decide
modul în care îşi va decora locuinţa, biroul; turistul care iubeşte natura pentru ce ea ne
oferă.
Demult e dovedit că omul cu simţ practic dezvoltat şi spirit viu de observaţie nu
rămâne în anonimat, se evidenţiază în munca sa prin calităţi superioare, e mereu în
căutarea noului.
Bibliografie:
Faliboga V. Abilităţi practice, Ghid metodic, Bucureşti, 2 001, Ed. Axa
Ionescu M. Demersuri creative în predare şi învăţare, Cluj-Napoca, 2 000, Ed. Presa
Universitară Clujană
Kulcsar T. Factorii psihologici ai reuşitei şcolare, Bucureşti, 1 978, EDP
Radu I., Ionescu M.
Stoica A.

Didactica modernă, Cluj-Napoca, 2 001 Ed. Dacia

Creativitatea elevilor, Bucureşti, 1 983, ED
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII
PRIN PROIECTE EDUCAȚIONALE

PROF. PENTRU ÎNV. PRIMAR, CORBEANU GABRIELA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ MANOLACHE COSTACHE EPUREANU”
BÂRLAD

Proiectul educațional județean „ Copilăria ,culoare și cuvânt”, inițiat de Școala
Gimnazială „Manolache Coastache Epureanu”Bârlad și desfășurat în anul școlar 20192020, a foarte mulți parteneri atât din mediul urban cât și rural și a cuprins niveluri de
învățământ diverse: preșcolar, primar, gimnazial și liceal.
Activitățile propuse în cadrul acestui proiect „ Copilăria, culoare și cuvânt” s-au
desfășurat pe parcursul anului școlar 2019-2020, atât în timpul activităților directe cu
elevii, la școală, cât și prin activități desfășurate online.
Parteneriatul educațional și-a propus implicarea elevilor în derularea unor
activități deosebite, creative prin favorizarea unor situații de dezvoltare a respectului
pentru propria persoană și față de semeni, de integrare în grupul social, de dezvoltare
a încrederii în forțele proprii, stimularea creativității elevilor prin realizarea unor
produse.
Obiectivele propuse în cadrul parteneriatului educațional au fost atinse prin
activități care implică formarea și dezvoltarea la copii a abilităților necesare
activităților cotidiene, socializarea și respectarea normelor de conduită morală, dar și
stimularea creativității.
Scopul proiectului a fost atins prin activitățile propuse care s-au desfășurat atât
față în față,cât și online.
S-au desfășurat următoarele activități:
- Lansarea proiectului;
- Activitatea 1 „ Anotimpul bogăției”
- Activitatea 2 „ Datini și obiceiuri strămoșești”
- Activitatea 3 „ Miracolul naturii”
- Activitatea 4 „ Copiii, cele mai frumoase flori”
- Activitatea 5 „ Monitorizare și diseminare”.
Educarea gustului artistic și creativ se formează pas cu pas cu implicarea directă
a elevilor în situații practice. Elevii au participat la activități cultural- artistice, civice
și de informare, care să le satisfacă nevoia de comunicare și de afirmare, sporindu-le
capacitarea de adaptare la mediul social actual.
Diseminarea proiectul educațional județean„ Copilăria, culoare și cuvânt” s-a
realizat online prin conectarea partenerilor la aplicația WhatsApp.
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Fiecare partener al proiectului și-a susținut activitatea, arătând care au fost
punctele tari, ce alte activități ar trebui să mai desfășurăm în viitor, impresiile copiilor,
obiectivele care au fost urmărite.
Cadrele didactice, elevii și părinții, parteneri în cadrul proiectului, și-au unit
forțele și și-au arătat măiestria, talentul și priceperea realizând activități variate,
educative care au vizat atingerea obiectivelor propuse.
Scopul proiectului educațional a urmărit creșterea interesului elevilor pentru
activitățile extracurriculare și atragerea lor în acțiuni care au drept scop ocuparea
timpului liber într-un mod plăcut, creativ și instructiv. Proiectul a mai urmărit
stimularea interesului elevilor de a participa la activități extrașcolare diferite de cele
desfășurate în cadrul orelor, orefindu-le posibilitatea de a se afirma, de a relaționa cu
alți copii din medii școlare diferite.
Prin activitatea propusă s-a urmărit implicarea elevilor în realizarea unor
materiale unice, originale și realizarea unei expoziții cu lucrările copiilor, de asemenea
s-a realizat și un profoliu.
Rezultatele obținute au fost pe măsura muncii depuse, a sentimentelor investite,
iar elevii au realizat lucrări deosebite pe care le-au expus la panoul proiectului.
Fiecare partener al proiectului si-a susținut activitatea, arătând care au fost
punctele tari, ce alte activități ar trebui să mai desfășurăm în viitor, impresiile copiilor,
obiectivele care au fost urmărite. Cadrele didactice, elevii și părinții, parteneri în cadrul
proiectului, și-au unit forțele și și-au arătat măiestria, talentul și priceperea realizând
activități variate, educative care au vizat atingerea obiectivelor propuse.
Scopul proiectului educațional a urmărit creșterea interesului elevilor pentru
activitățile extracurriculare și atragerea lor în acțiuni care au drept scop ocuparea
timpului liber într-un mod plăcut, creativ și instructiv.
Proiectul a mai urmărit stimularea interesului elevilor de a participa la activități
extrașcolare diferite de cele desfășurate în cadrul orelor, orefindu-le posibilitatea de a
se afirma, de a relaționa cu alți copii din medii școlare diferite.
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DEZVOLTAREA PERSONALITĂȚII ELEVULUI
PRIN ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE

MISTRU INSTRUCTOR, CORBEANU OVIDIU
LICEUL TEHNOLOGIC „AL. I. CUZA” BÂRLAD

Educația prin activitățile extracurriculare urmărește identificarea și cultivarea
corespondenței optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viată civilizat,
precum și stimularea comportamentului creativ în diferite domenii.
Educația extracurriculară se realizează în afara orelor de curs și are rolul și locul bine
stabilit în formarea personalității copiilor. De asemenea, aceste activități oferă
partenerilor școlii, părinților, prilejul de a fi alături de elevi, de-ai cunoaște mai bine pe
copii, dar și pe cadrele didactice.
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.
Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale,
antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea
interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar,
oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor
personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.
Printre activitățile pe care le putem desfășura cu elevii sunt: vizitele la muzee,
expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale , excursii. Acestea constituie
un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului
nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa obiectele şi fenomenele în starea lor
naturală, procesul de producţie în desfăşurarea sa, operele de artă originale, momentele
legate de trecutul istoric local, naţional, de viaţa şi activitatea unor personalităţi de
seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi naţionale, relaţiile dintre oameni şi rezultatele
concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de învăţare, întregesc şi desăvârşesc ceea
ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor.
În urma plimbărilor, a excursiilor în natura, copiii pot reda cu mai multa
creativitate și sensibilitate, imaginea realităţii, în cadrul activităţilor de desen şi
modelaj, iar materialele pe care le culeg, sunt folosite în activităţile practice, în jocurile
de creaţie. La vârsta şcolară, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arată sau li se
spune în legatură cu mediul, fiind dispuşi să
acţioneze în acest sens.
Activităţile extraşcolare sunt atractive la orice vârstă. Ele stârnesc
interes, produc bucurie, facilitează acumularea de cunoştinţe, chiar dacă necesită un
efort suplimentar. Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaţional, îndemânarea,
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dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii sale. Cadrul didactic are, prin
acest tip de activitate, posibilităţi deosebite să-şi cunoască elevii, să-i dirijeze, să le
influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal –
pregătirea copilului pentru viaţă. Realizarea acestor obiective depinde în primul rând
de educator, de talentul său, de dragostea sa pentru copii, de modul creator de abordare
a temelor, prin punerea în valoare a posibilităţilor şi resurselor de care dispune clasa
de elevi.
Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de
învăţământ, ea nu epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului.
Rămâne cadrul larg al timpului liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât
cele din procesul de învăţare şcolară. În acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează
pozitiv.
Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului
de învăţare, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor şcolarilor, la organizarea
raţională şi plăcută a timpului lor liber.Având un caracter atractiv, copiii participă întro atmosferă de voie bună şi optimism, cu însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi.
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Promovarea imaginii Școlii Gimnaziale Mitocu Dragomirnei prin organizarea
Concursului județean
INTERCULTURALITATEA-LIANT ÎNTRE GENERAȚII

Prof. Corbu-Domșa Daniela
Școala Gimnazială Mitocu Dragomirnei

Societatea în care trăim este caracterizată de diversitate, interdependență și
schimbare. Sunt relații pe care le cunoaștem, dar, de multe ori, facem prea puțin pentru
cei care, în viața de zi cu zi, trebuie să găsească modalități de răspuns la aceste
provocări ale lumii contemporane. Deși aparținem unor grupuri etnice, culturale,
religioase și lingvistice diferite, suntem totuși actori ai aceleeași istorii și împărtățim
calitatea de a fi oameni. Pentru a colabora este nevoie să ne cunoaștem, să micșorăm
diferențele dintre noi și ceilalți, să participăm prin educație la promovarea unor valori
comune cum ar fi cetățenia democratică, bunăstarea fizică, morală și socială,
independența și adaptarea la condițiile actuale etc. Evident, rolul esențial al educației
este acela de a forma tineri capabili de reușită personală și socială, tineri care să fie
cetățeni activi și responsabili ai comunităților din care fac parte.
Pornind de la mesajul potrivit căruia: ,,avem nevoie unii de alții; fiecare raport
interpersonal ne îmbogățește, ne oferă informații pentru interacțiunile viitoare, ne
dezvoltă competența intercunoașterii pentru a deveni o societate interculturală bazată
pe deschidere, reciprocitate, solidaritate, valorizare”, la nivelul Școlii Gimnaziale
Mitocu Dragomirnei a fost organizat Concursul Județean Interculturalitatea-liant între
generații, concurs care a oferit participanților posibilitatea de a realiza lucrări prin care
să-și promoveze valorile etice culturale. Ţinând cont că, la nivelul comunităţii noastre,
există o diversitate culturală şi lingvistică, preșcolarii și elevii Școlii Gimnaziale
Mitocu Dragomirnei fiind români, ruși–lipoveni și rromi, am desfășurat acest concurs
deoarece el a venit în sprijinul copiilor, cu scopul de a îmbunătăți relațiile de
comunicare și de a valoriza elementelor interculturale.
Concursul organizat de Școala Gimnazială Mitocu Dragomirnei a fost înscris în
Calendarul Activităților Educative Județene, la Domeniul Cultural-artistic, culturi și
civilizații, poziția 16 și s-a desfășurat în luna iunie 2019. Partenerii implicați în
derularea acestui concurs au fost: Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Primăria
Comunei Mitocu Dragomirnei, , Radio As, , Asociația pentru promovarea culturii și
tradițiilor din Bucovina, , Asociația Partida Rromilor, și Comunitatea Rușilor Lipoveni
din România.
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Concursul a fost structurat în două secțiuni: secțiunea creație artistico-platică și
secțiunea creație literară, iar obiectivul principal a fost acela de a promova și valoriza
potențialul literar și artistico-plastic al preșcolarilor și elevilor participanti. În cadrul
celor două secțiuni au participat un număr mare de copii, astfel: 52 de preșcolari,59
elevi apaținând învățământului primar și 55 elevi ai învățământului gimnazial.
Profesorii evaluatori au apreciat calitatea lucrărilor și au felicitat, în cadrul festivității
de premiere, atât elevii, cât și cadrele didactice implicate în realizarea unor lucrări
valoroase.
Prin intermediul activității ne-am propus să îmbunătățim și să îmbogățim relația
școală – familie rromă, să eliminăm fenomenul discriminării definitoriu societății
actuale, precum și abandonul școlar. Premisa acestei acțiuni a fost generată de ideea că
a aprecia întotdeauna calitatea umană, rolul şi locul fiecărui individ în societate,
precum și valorile istorice şi culturale ale etniilor conlocuitoare este un fapt obligatoriu
și nu facultativ.
De asemenea, ca parte componentă a acestui concurs și ținând cond de faptul că
multe din lucrări au evidențiat aspecte definitorii ale culturii specifice diferitelor etnii
și comunități a fost realizată și o dezbatere cu tema ,,Contribuția culturilor minoritate
în promovarea interculturalității”, dezbatere la care au participat partenerii implicați în
organizarea concursului, dar și cadrele didactice care au îndrumat elevii în realizarea
lucrărilor.
S-a pus accentul pe valorizarea pozitivă a diferențelor prin acceptarea,
înțelegerea și respectarea acestora, pe dezvoltarea capacității de a identifica stereotipuri
și prejudecăți și de a conștientiza impactul acestora asupra relațiilor interpersonale, pe
dezvoltarea spiritului civic și a toleranței prin implicarea în activități liber-creative,
desfășurate împreună de către elevii ce aparțin anumitor grupuri comunitare, pe
oferirea unei bune vizibilități grupurilor minoritare și dezvoltarea unei imagini pozitive
față de sine a acestora, pe stimularea interesului pentru problematica interculturalității
atât al persoanelor din grupul ţintă participante la concurs, cât şi al partenerilor
implicaţi și adoptarea unor norme privind respectarea drepturilor copiilor şi asigurarea
unui echilibru între viața individuală şi cea de grup.
Precizăm faptul că acest concurs a fost foarte apreciat, atât de elevii și cadrele
didactice implicate dar și de partenerii implicați, care au considerat că promovarea
interculturalității trebuie să fie o preocupare constantă a societății actuale.
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CONTRIBUŢIA FAMILIEI ŞI A ŞCOLII
ÎN EDUCAŢIA COPIILOR

Educ. Corcodel Maria
Grădiniţa „Constantin Lazăr” Negrea
Com. Schela, jud. Galaţi

Schimbări ale potenţialului educativ al familiei s-au produs continuu, în funcţie
de schimbările economice, culturale, politice şi sociale. Aceste schimbări se constată,
în special, la copiii care încep un ciclu de educaţie instituţionalizată.
Familia reprezintă prima şcoală în care copiii învaţă cum să se comporte în viaţă
şi societate. Până la 7 ani, părinţii sunt cei ce reprezintă model de viaţă, de comportare,
cu influenţă decisivă asupra copilului. În familie, copilul învaţă limbajul şi
comportamentul social, îşi formează idealuri şi aspiraţii, convingeri, sentimente,
trăsături de voinţă şi de caracter.
Fără sprijinul activ al părinţilor, grădiniţa nu poate realiza obiectivele
educaţionale stabilite, oricăt de competenţi ar fi educatorii.
Părinţii trebuie să cunoască, să devină conştienţi de influenţa pe care o exercită
prezenţa lor în viaţa copilului, să fie convinşi că educaţia ce trebuie dată copilului,
pentru societatea actuală este diferită de cele precedente, că societatea viitoare va fi
diferită de cea actuală, iar copilul trebuie pregătit corespunzător.
Grădiniţei îi revine rolul de coordonator în cadrul relaţiilor ei cu familia – acest
rol derivă din faptul că prima este instituţie specializată, cu cadre didactice pregătite
pentru realizarea sarcinilor educaţiei preşcolare.
Relaţia instituţie preşcolară – familie nu se poate constitui în fapt fără asigurarea
unei condiţii de bază, fundamentală: cunoaşterea familiei de către educatoare, a
caracteristicilor şi potenţialului ei educativ.
Educatoarea trebuie să cunoască mai multe aspecte ale vieţii de familie, deoarece
aceasta o ajută în cunoaşterea preşcolarului. Cunoaşterea copiilor se realizează pe o
perioadă mai lungă de timp.
Educatoarea trebuie să-i convingă pe părinţi că cerinţele grădiniţei trebuie
continuate şi în familie de către toţi factorii educaţionali ai acesteia: părinţi, fraţi,
bunici, în egală măsură şi că o bună educaţie în familie, şi nu numai, depinde de stilul
de viaţă al acesteia, iar măsurarea efectelor influenţelor educative în funcţie de timpul
acordat de părinţi copilului este o practică greşită.
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Tonalitatea în care sunt purtate discuţiile, conţinutul acestora, gesturile
cotidiene, chiar şi cele mai simple (salutul, formulele de adresare între membrii
familiei), respectarea de către adulţi a unui program zilnic – toate acestea alcătuiesc
ambianţa familială în care copilul este educat.
Întotdeauna ambianţa, climatul de familie, prin elementele sale concrete,
componente, influenţează în raport cu natura sa, personalitatea copilului.
Pedagogul John Locke, convins de puterea exemplului în familie, de ambianţa
şi climatul acesteia şi de înclinaţia către imitaţie a copilului, se adresa părinţilor: „Nu
trebuie să faceţi în faţa copilului nimic din ceea ce nu vreţi să imite. Dacă vă scapă o
vorbă sau săvârşiţi vreo faptă pe care i-aţi prezentat-o drept o greşeală când a comis-o,
el cu siguranţă se va apăra invocând exemplul dat de dumneavoastră şi se va pune în
asemenea măsură la adăpostul acestui exemplu, încât cu greu vă veţi putea atinge de el
pentru a-i îndrepta cum trebuie greşeala”
Grădiniţa nu poate face minuni, iar educaţia dată în această instituţie nu va avea
rezultate bune, dacă nu se va sprijini şi nu va colabora cu famiile copiilor.

BIBLIOGRAFIE:
SILVIA DIMA, Contribuţia familiei la dezvoltarea şi educarea copilului, „Revista
Învăţământul Preşcolar” nr.1/1991
UNICEF – ROMÂNIA, Familia – factor fundamental de socializare a copilului,
Bucureşti, 2000
M. VOINEA, Psihologia familiei, Universitatea Bucureşti, 1996
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IMPORTANȚA PROMOVĂRII IMAGINII UNITĂȚII ȘCOLARE
ÎN COMUNITATE

Prof. Corina Racz
Grădinița P. P. Nr. 14, Timișoara

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 instituțională. Prin oferta educațională grădinița
noastră dă posibilitatea părinților să aleagă acivitățile opționale și extracurriculare la
care doresc să participe copiii. Activitățile extracurriculare au un conținut cultural
artistic, spiritual, tehnico aplicativ, sportive sau sunt simple activități de joc sau de
participare la viața și activitatea comunității locale.Aceste activități oferă copiilor
destindere, recreere, voie bună iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmări și
recunoaștere a aptitudinilor. 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 în curtea acesteia.Nu este suficient ca
oferta să fie cunoscută ci și înteleasă îndeosebi de părinți și copii. Părintii sunt informați
cu privire la calitatea serviciilor din grădiniță, competența cadrelor didactice, reursele
materiale ale grădiniței, cadrul ambiental, proiectele educaționale și parteneriatele în
care grădinița 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
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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
încredere și prietenie, care să facă posibilă comunicarea liberă. Unele activități au
efecte imediate, pe plan cognitiv, emotional, relațional dar trebuie subliniat faptul că
influența acestor activități nu se exprimă în activități singulare ci prin sisteme de
activități de diferite tipuri, într-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 asumare în comun a
drepturilor și responsabilităților.
În acest an școlar derulăm o serie de parteneriate cu comunitatea locală prin care
promovăm 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
4. ,,Focul, prieten sau dușman?” –parteneriat cu pompierii
5.,, Cartea, prietena mea” – parteneriat cu biblioteca
7.,,Pas cu pas spre viata de scolar”- parteneriat cu scoala
8.,, Recuperarea copiilor cu tulburări asociate printr-un program de parteneriat
între educatoare-logooped-psiholog.”
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.
Prin toată activitatea desfășurată în grădinița noastră se asigură un act
educațional de calitate care să contribuie la formarea unei personalităti a copilului
independent și creativ, 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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Analiza factorilor ce intervin în educație
la vârstele timpurii alături de grădiniță

Prof. COȘERAN DORINA
Grădinița cu P. P. ”ELENA FARAGO” Craiova

Educația timpurie include toate formele de sprijin sau suport necesare copilului
foarte mic pentru a- și realiza dreptul la supraviețuire, protecție și pentru a ne îngriji să
îi fie asigurată dezvoltarea de la naștere la 8 ani. (Evans, Meyer, Ilfeld, 2000, p.3)
Educația timpurie reprezintă cumulul experiențelor individual realizate și social
existente sau organizate, de care are parte copilul în primii ani de viață, având rolul de
a proteja, crește și dezvolta ființa umană prin înzestrarea cu capacități și achiziții fizice,
psihice culturale care să-i ofere identitate și demnitate proprie. Ea asigură fundamentele
dezvoltării fizice și psihice sănătoase, ale dezvoltării sociale, spirituale și culturale
complexe. Ceea ce învață copiii în primii ani reprezintă mai mult de jumatate decât vor
învăța tot restul vieții.
Educația timpurie implică o nouă abordare a copilului și a nevoilor acestuia, în
care învățarea are un rol central. Învățarea timpurie, în special a copilului de pâna la 3
ani, se realizează susținută și acompaniată de adult. Adultul îl ghidează în procesul
cunoașterii și îi denumește semnificația celor înățate. Astfel, copilul obține „cheile”
prin care ȋși structurează și ȋși organizează coerența propriei persoane, în raport cu
lumea ȋn care trăiește.
În termeni de teorie a învatarii, putem spune că de la naștere la 8 ani este o
perioada de viață în care copilul învata predominant facând, deși nu vom neglija nici
faptul că el învata și prin observare și ascultare.
Educația timpurie se realizează că educație informală (în familie, în relații de
vecinătate, în relații comunitare, prin mass-media), că educație formală (în creșe,
grădinițe și alte instituții de ocrotire și educație) și sub formă educației nonformale (în
cluburi sportive, cluburi ale copiilor, dar și prin biblioteci, muzee, activități ale unor
organizații nonguvernamentale, etc.).
Fiecare copil este o persoană unică cu un temperament individual, stil de
învățare, mediu familial, și modelul și temporizarea creșterii. Pe măsură ce se dezvoltă
copiii, au nevoie de tipuri diferite de stimulare și interacțiune pentru a-și exersa
abilitățile de evoluție și a-și dezvoltă unele noi. Este important să observăm că
abilitățile menționate sub ‘‘ce fac copiii’’ nu ar trebui considerate drept universale, în
special în termenii manifestării lor în acțiunea copiilor. De altfel, abilitățile au nevoie
să fie adaptate pentru a reflectă considerațiile culturale și șansele disponibile copiilor
pentru a-și dezvoltă abilitățile, cunoștințele, și abilitățile în general asociate cu o vârstă
dată.
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Educația este procesul prin care se realizează formarea și dezvoltarea
personalității umane. Ea constituie o necesitate pentru individ și societate.
Educația timpurie este educația care privește copiii de la naștere până la 6-7 ani
și care le oferă acestora condiții specifice pentru dezvoltarea lor generală în
concordanță cu caracteristicile individuale și de vârstă.
Educația timpurie este crucială pentru dezvoltarea și educarea ulterioară a
copilului și se realizează prin folosirea unei metodologii și a unui curriculum adecvate,
precum și a unui personal calificat în strânsa colaborare cu familia și serviciile de
sănătate și protecție a copilului.
Focalizarea pe educația timpurie și anii preșcolarității este importantă deoarece
această este perioada când copiii se dezvoltă rapid, și dacă procesul de dezvoltare este
neglijat în acest stadiu este mult mai dificil și costisitor să compensezi aceste pierderi
mai târziu. Alegerile făcute acum și acțiunile întreprinse de părinți și societate în
copilăria timpurie au o puternică și mai de durata influență asupra progresului
individual al copilului.
Educația timpurie, că prima treaptă de pregătire pentru educația formală, se
ocupă de formare copilului de la naștere până la intrarea în sistemul de învatamânt
obligatoriu, 6-7 ani, și ține cont de caracteristicile psihologice ale dezvoltării fiecărui
copil.
Fiecare copil este unic, cu nevoile lui specifice și particulare.
Între factorii și condițiile care intervin în educația copilului am putea aminti trei
considerații fundamentale în dezvoltarea psihică: ereditatea, mediul, educația.
Ereditatea este un factor necesar al dezvoltării psihice a copilului pentru că ea
asigură baza organică a fiecărui fenomen sufletesc. Ea acționează mai puternic la
vârstele timpurii, în cazul formării unor procese și funcții psihice așa cum sunt cele
senzoriale, perceptive, motrice, și contribuie mai mult la dezvoltarea unor componente
ale personalității cum ar fi temperamentul și aptitudinile.
Ereditatea este fundamentul pe care se construiește ulterior, este temelia care
poate asigura o susținere și poate creea un context favorabil sau dimpotrivă poate
genera fragilitate și vulnerabilitate către o slabă capacitate de a construi și chiar către
o dezorganizare.
Fiecare copil vine pe lume cu o structura ereditară (se face un transfer al
caracteristicilor părinților, bunicilor, străbunicilor către nou născut), deci orice copil
moștenește prin ereditate o anumită configurație anatomică, dar vine și cu anumite
particularități individuale, cu o anumită zestre intelectuală, zestre ce reprezintă
premizele dezvoltării lui ulterioare. Aceste predispoziții reprezintă doar puncte de
plecare, ele pot evalua în direcții diferite.
Mediul și educația sunt cele care hotărăsc direcțiile în care se vor realiza
premisele înnăscute. Deci același fond înăscut poate formă în condiții de mediu și de
educație profiluri diferite.
Temperamentul este determinat ereditar, aptitudinile și inteligență sunt ereditare,
dar se dezvoltă prin educație: un copil care s-a nascut cu sensibilitate pentru muzică
dacă mediul și educația nu fac posibil transferul predispoziției în aptitudini, acestea îl
blochează pentru că aptitudinile se dezvoltă numai prin exersare și învățare.
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Mediul social și cultural contribuie la realizarea premiselor ereditare. În
copilărie pâna la intrarea la școală o importantă influență o are asupra dezvoltării
personalității mediul familial.
Pe de altă parte, mediul social este cel care lasă loc încurajarii și amenajării
potențialului cu care este înzestrat copilul. Mediul poate ajută copilul în dezvoltarea să
oferindu-i resurse, contacte, posibilități sau dimpotrivă poate funcționa ca o restricție,
anulând șansă copilului de a se dezvoltă și de a progresa prin absența unor resurse sau
a unor beneficii.
Mediul cognitiv, cultural și afectiv – specific familiei – joacă un rol determinant
pentru stimulările precoce, pentru achizițiile limbajului, pentru dezvoltarea
intelectuală.
Mediul este primul mare „transformator” care acționează asupra fondului
ereditar al fiecăruia, îl activează și îl face să contribuie la dezvoltarea psihică. Este
factor de socializare pentru că în mijlocul celorlalți fiecare învață să comunice, să
coopereze și să colaboreze cu cei din jur.
Mediul poate exercita atât influențe pozitive cât și negative care trebuie
contracarate cu cel de-al treilea factor fundamental, educația. El este un factor necesar,
dar nu suficient pentru dezvoltarea deplină a ființei umane. Influențele mediului au în
general un caracter spontan, neorganizat; nu au o dirijare sistematică.
Educația constituie o formă organizată și sistematică de influențare. Ea este parte
integrantă a mediului social-cultural și orientează procesul formării omului asigurând
o corelație și unitate între om și mediu.
Educația este însasi motorul dezvoltării. Ea este cea care da o formă proprie și
structurează ceea ce copilul a dobândit nativ sau prin experiență nemijlocită cu mediul
din jurul sau. Fie că este informală (dobândită în familie, în parc, la joacă, la muzeu)
sau formală ( la grădiniță, locuri special amenajate), educația oferă copilului acces la
principalul instrument de creștere și perfecționare în direcția proprie fiecăruia în parte.
Educația este un proces deliberat de dezvoltare a capacității native ale
indivizilor și de înzestrare cu valori, comportamente, cunoștințe utile pentru integrarea
în societate. Este o activitate creatoare, de construcție a ființei umane, este un proces
evolutiv.
Actul educativ – act exterior - provoacă un act de învatare ce vine din interior și
care stă sub influența următoarelor condiții interne:
experienței anterioare de cunoaștere, de acțiune, de viață;
fondului genetic, luat că ansamblu al predispozițiilor native;
intereselor, motivației.
aptitudinilor;
atitudinilor personale;
particularităților personalității sale;
stadiului de dezvoltare phisică și fizică atins la un moment dat;
stadiului de maturizare fizică și psihică.
În concluzie, efectele educației sunt în funcție de întreaga istorie a devenirii
individuale a fiecărui copil.
Familia, rădăcina educației, este un factor primordial de informare și de creare a
copiilor. Ea are rolul de a-l introduce pe copil în societate, de a implementa practici
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educative, construcțîi cognitive. Familia implementează mai mult valori practice, decît
teoretice.
Familia este mediul cel mai sănătos și are o influență mare asupra copilului, care
se dezvoltă multilateral, cuprinzȃnd mai multe ramuri de activitate. Un mediu tonifiant,
va ajută la o întelegere mai adecvată a societății, omenirii, o educație bună va ajuta la
crearea unui individ util societății. O societate prosperă va favoriza îmbogatirea
individului cu valori și concepții noi.
Familia are rol mai mult să formeze decȃt să aducă la cunoștință. Este foarte
importantă educația din copilărie, deoarece individul, ia primele impresii din mediul
înconjurator, care, la vȃrsta fragedă a copilului, este familia. Tot din mediul familial,
copilul, ca un burete, mai ia conduitele și obiceiurile celor din jur. Copilul va repeta și
va imita oamenii din jur, va avea aceleași păreri, idei, concepții. Copilul va mima,
gesticula exact ca persoanele din jur. Pe măsură înaintării în stadiul preșcolarității, se
constată diferențele individuale existente la nivel intelectual și socio-afectiv. Părinții
se străduiesc să fie cât mai buni cu copii lor. Muncesc pentru a reuși să le ofere celor
mici, ceea ce poate lor, le-a lipsit, dar uneori, însă, apare un ușor dezechilibru între ceea
ce părinții oferă copiilor și nevoile reale ale acestora, nevoi de comunicare, afecțiune
și siguranță.
Părinții fac totul pentru a-i educa pe cei mici, atât cum știu și cât pot de bine.
Acest –totul- semnifică pentru fiecare părinte, altceva. Adultul își construiește o
strategie educativă pe măsură ce copilul său crește, strategie care fie se asemăna cu cea
adoptată în copilărie de părinții lui, fie este opusă acesteia. Această practică educativă
este dependentă de nivelul de cunoștințe al părintelui, de atitudinile și convingerile
sale, de concepția acestuia despre lume și viață.
Stilul parental adoptat în educația copilului își pune amprenta asupra dezvoltării
psihice a acestuia, principalele domenii comportamentale care o definesc fiind cel
cognitiv și social-afectiv. Este adevărat că vorbind despre interacțiunea părinți-copii se
au în vedere atât influențele părinților asupra copiilor, cât și ale copiilor asupra
părinților. Influențele exercitate de ambele părți pot lua forma unei – spirale relaționale a cărei continuitate depinde însă de eficiența stilului educativ parental. Este
unul din factorii care influențează calitatea interacțiunii părinte-copil.
Intervenția timpurie în relația părinte-copil, în sensul eficientizării acesteia,
poate preîntâmpina apariția unor probleme de dezvoltare psihică, de adaptare la mediul
social, în relaționarea cu ceilalți care cu greu sau care poate chiar deloc mai pot fi
rezolvate odată cu trecerea timpului. Educația dată de părinți copiilor influențează
enorm viață acestora care vor deveni adolescenți, tineri, adulți. și nu atât conținutul
educației, cât mai ales manieră de realizare a acesteia.
În concluzie, părinții realizează socializarea primară a copiilor lor prin trei
importante mijloace de influențare:
a) reglarea directă a comportamentului copilului (de exemplu, încurajari, controlul
efectuării temelor, supravegherea executării sarcinilor primite etc);
b) comunicarea cu copilul (schimbul de informații, comunicarea de opinii, confidențe
etc);
c) cooperarea, participarea la activități comune (vizite, ieșiri, jocuri etc.).
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Contribuția familiei la realizarea acestor sarcini poate fi foarte diferită, de la o
familie la altă, în funcție de caracteristicile particulare ale familiei respective.
Grădiniță este un alt factor ce intervine în educația timpurie a copilului. Copilul,
la intrarea în grădiniță, are de înfruntat dificultatea integrării într-un colectiv mare,
diferit de cel familial, trebuie să învete să acționeze alături de copii de aceeași vârsta și
să țină seama de indicațiile educatoarei. El nu manifestă dorința de a se juca cu alți
copii ori nu și-o exteriorizează din cauza timidității. Sub îndrumarea educatoarei, el
învață să se joace tot mai mult cu ceilalți. Se obișnuiește cu viață de colectivitate, deși
la început se teme puțin de ceilalți copii. „Ceilalți” reprezintă pentru el o amenințare,
că pe cineva care îl poate deranja, îi poate lua jucăriile sau răsturna construcțiile.
Copilul trebuie să găsească la grădiniță un climat de siguranță că să se poată simți bine.
Dificultățile începutului sunt absolut normale. Ele nu trebuie nici negate, nici
minimalizate.
În principal, obiectivele socializării copiilor în grădiniță urmăresc familiarizarea
copilului cu joaca și lucrul în echipă și vizează interiorizarea unor valori morale și a
unor comportamente specifice altor grupuri sociale decât familia. Este important că în
cadrul grupului de preșcolari să se creeze un climat psihoafectiv benefic pentru
valorificarea potențialului fiecărui copil în parte, iar acest lucru trebuie realizat încăde
la intrarea copilului în ȋnvățământul preșcolar.
Un alt factor care intervine în educația timpurie este Mass-media. Este vorba
despre un ansamblu de mijloace de comunicare în masă bazate pe limbaje oral-vizuale,
accesibile și cu o mare forță de influențare.
Cele mai cunoscute tipuri de “media” sunt: televiziunea, radioul, presa,
cinematograful, tipărituri de mare tiraj (postere, benzi desenate, ilustrații s.a.) și chiar
spectacole montate în aer liber care se adresează unui public foarte numeros.
Funcțiile mass-media în societatea contemporană sunt diverse:
• informare (exemplu, informații politice, științifice etc.);
• culturalizare (mijlocire a “întâlnirii” cu poezia, teatrul, artele plastice etc.);
• socializare (stimulare a interacțiunii sociale);
• educație (de exemplu, programe educative de tip “tele școală”, documentare
științifice etc.);
• divertisment (întâlniri sportive).
Pentru copilul mic televizorul are influențe mai mult negative decât pozitive.
Aparent inofensive și distractive, desenele animate încep să-i îngrijoreze pe părinți din
cauza limbajului și imaginilor violente.”
Violență desenelor animate trece în realitate. Părinții au o mare răspundere de
ceea ce văd copiii lor. Ei trebuie să ,”selecteze” programele pentru copii, pentru că la
această vârstă copiii au admirație pentru cei puternici și curajoși (acesta este un lucru
foarte bun) dar ei se pot identifica și cu personaje deosebit de agresive care folosesc
lupta ca scop în sine și ne mai mirăm de ce copiii noștri sunt atât de agresivi și au un
comportament total neadecvat.
Computerul, poate fi un dușman al copilăriei fericite atunci când este folosit în
exces. Cercetătorii de la Universitatea Tohoku din Japonia au descoperit că jocurile pe
computer stimulează doar acele părți ale creierului responsabile cu mișcarea și
percepția vizuală, și nu ajută dezvoltarea altor arii importante.
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Totuși, să recunoaștem că putem obține avantaje însemnate din utilizarea
computerului de către copii. Copiii care-l folosesc sunt mai inteligenți, deoarece își
exercită mai mult mintea. Este mai ales un prețios mijloc de reformare, rapid și comod.
Există factori care influențează educația copilului și care se situează în afară
unui cadru organizat: civilizația urbană, grupuri de vârsta. După ultimele analize și
stradă educa, și cartierul educa, și magazinele cu vitrinele lor, și metroul fac educație.
În concluzie, acțiunea educativă a adultului, respectiv a părintelui asupra
copilului, făcută cu responsabilitate, seriozitate, exigență și afecțiune este cea mai bună
cale de urmat în formarea personalității copilului, în procesul de însușire a unui
comportament pozitiv.
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Rolul formativ al activităților extrașcolare și de voluntariat
în contextul social actual prin activitățile programului național
„Școli prietenoase cu natura”

Prof. Costan Lenuța,
Liceul „Ștefan cel Mare”, Codăești, județul Vaslui

Activitățile didactice în ultimii doi ani școlari au fost supuse unor transformări
și influențe sociale determinate de pandemie. Deoarece elevii au fost puși în situația de
a nu mai interacționa față-în-față cu profesorul și colegii, ci prin intermediul
tehnologiei, transmiterea nonverbală, care în condiții normale știm că are o pondere
covârșitoare, a avut de suferit, iar activitățile de grup și socializarea au fost afectate.
În școala noastră am derulat și în aceste condiții activitățile dedicate cunoașterii
și sprijinirii biodiversității locale, mai ales a păsărilor sedentare, prin intermediul
programului național „Școli prietenoase cu natura”.
Școala s-a implicat în acest program național încă de la lansarea lui, acum cinci
ani, reușind în vara 2021 să obținem panoul care certifică Liceul „Ștefan cel Mare”,
din Codăești, Vaslui, drept Școală prietenoasă cu natura.
În primii ani de proiect activitățile au fost
organizate față în față, în echipă: construirea
hrănitoarelor, hrănirea păsărelelor, construirea și
amplasarea a câte unui cuib artificial în doi ani
consecutivi, îngrijirea spațiilor verzi din școală,
identificarea speciilor care vin la hrănitoare, pregătirea și
participarea la Olimpiada speciilor, confecționarea și
lipirea de siluete pe geamuri pentru a preveni coliziunea
păsărelelor cu sticla, semnalarea întoarcerii primelor
păsări migratoare pe www.springalive.net, participarea la
concursul de desene pe teme propuse de Spring Alive,
comemorarea unor zile importante de mediu (Ziua
Zonelor Umede, Ziua Pământului, Ziua Arborilor și a Păsărilor, Ziua Păsărilor
Migratoare, Ziua Mediului), colectarea de materiale reciclabile (baterii), realizarea
unor expoziții cu produse
Panoul Școli Prietenoase cu natura, 2021
confecționate din materiale reciclabile etc.
Activitățile au fost organizate și coordonate de o echipă actualizată an de an,
formată din 4-8 cadre didactice care au antrenat în activități grupuri de elevi de la clase
de gimnaziu și liceu, într-un singur an școlar participând la proiect și elevi de clasele
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primare. An de an elevii implicați în activități deveneau mai mulți, până la apariția
evenimentelor generate de pandemie.
Rezultatele nu au întârziat să apară:
 un premiu al II-lea, la faza națională a concursului de desene organizat pentru
speciile de păsări din Spring Alive, în anul 2018, obținut de către eleva Cohai
Amalia, din clasa a VIII-a;
 simpozionul Ziua Zonelor Umede organizat în parteneriat cu Garda de Mediu
Vaslui în 2017; simpozionul Ziua Arborilor și Păsărilor din 2019- materialele create
de elevi pentru aceste simpozioane au fost diverse: desene, machete, postere,
referate, prezentări electronice, numărul elevilor implicați în pregătirea a
simpozioanelor în mod direct și indirect fiind extrem de mare, deoarece aproape
fiecare clasă de gimnaziu și de liceu a avut reprezentanți care au contribuit la
realizarea simpozioanelor;
 participarea la Olimpiada speciilor, la faza județeană a unui număr de 45 elevi de
gimnaziu și a unui număr de 50 de elevi de liceu, 2019;
 colectarea unui număr impresionant de baterii și predarea lor la un punct de
colectare județean, atât în 2018 cât și în 2019.
Începând cu martie 2020, activitățile specifice proiectului au avut de suferit ca
urmare a trecerii în on-line. Activitățile planificate începând cu luna martie 2020 au
fost derulate individual de către elevii implicați în proiect (cele care au putut fi derulate
astfel).
Dintre acestea pot fi menționate: activitățile de îngrijire a spațiilor verzi, de
numărare a cuiburilor de rândunică și lăstun

Ziua Zonelor Umede, 2017
2019

Cohai Amalia, Locul al II-lea, 2018

Ziua Păsărilor și a Arborilor,

Colectarea bateriilor epuizate, 2019 Activități de îngrijire a spațiului, 2019
pițigoi, 2019
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de casă, de semnalare a întoarcerii primelor păsări migratoare din Spring Alive,
participarea la concursul de desene din Spring Alive. Nici anul 2021 nu a fost ușor,
adesea activitățile fiind modificate, adaptate, conform cerințelor impuse de pandemie.
Din păcate, numărul elevilor implicați a scăzut foarte mult.

Plantare pomi în grădina proprie, 2020 Realizarea de pliante, Luna Pădurii, 2020
Specii de lângă noi, 2020
Chiar dacă am reușit să primim panoul, am continuat și în acest an activitățile
acestui program, dar numai cu elevi de gimnaziu. Dificultățile din ultimii doi ani de
proiect, ne-au făcut să o luăm de la capăt cu anumite aspecte privind promovarea
proiectului în rândul elevilor. Dintre activitățile deja desfășurate în acest an școlar:
confecționarea de siluete și lipirea acestora pe geamurile claselor înscrise în proiect,
confecționarea de hrănitoare și hrănirea păsărelelor, pregătirea olimpiadei speciilor.

Hrănirea păsărelelor, 2022

Confecționarea siluetelor pentru lipit pe geam, 2022

Faptul că unii elevi au descoperit cât de numeroase sunt speciile de păsări care
rămân să ierneze la noi, că mulți au confecționat hrănitoare pe care le-au instalat în
curtea lor pentru a hrăni păsărelele din proprie inițiativă, că s-au constituit echipe de
elevi care se implică în hrănirea zilnică a păsărelelor din curtea școlii, după un grafic
realizat de ei etc., sunt motive care ne încurajează să continuăm implementarea
programului și de acum înainte.
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Rolul părinților în educația copiilor

Prof. înv. primar Costea Cătălina
Scoala Gimnazială ,, Spiru Haret” Bacău

Deși cea mai mare parte a învățării structurate are loc în limitele școlii, asta nu
înseamnă că părinții nu pot avea un rol activ în educația copiilor lor. Dimpotrivă,
părinții își pot încuraja, motiva și chiar influența copiii să se descurce bine la școală.
Părinții ar trebui să participe activ la școala copilului lor. Ar trebui să fie
conștienți de modul în care copilul lor progresează la școală. Catalogul și rapoartele de
progres școlar oferă părinților o imagine destul de bună a performanței elevului - note,
prezență, comportament și evaluarea profesorului.
Profesorul este cea mai bună persoană cu care să vorbească despre cât de bine se
descurcă un copil la școală. De multe ori, certurile dintre părinti, aparitia unui
frătior/surioară, schimbarea domiciliului, pot schimba comportamentul unui elev, fără
ca părintele să observe acest lucru. Din acest motiv, este important să țină legătura cu
profesorii, adesea, aceștia vor putea oferi feedback nu doar asupra aspectului academic,
ci și asupra aspectelor emoționale și sociale. Părinții vor fi informați dacă există
probleme care pot împiedica învățarea și performanța elevilor.
Comunicarea dintre părinți și copii este foarte importantă. Nu de puține ori mi sa întamplat ca un elev să povestească acasă ceva altfel decat s-a petrecut la școala. În
momente ca acestea e important să descoperim nu doar adevărul ci și cauza pentru care
copilul a mințit, Este responsabilitatea părintelui să ofere îndrumări și sfaturi. În timpul
unor discutii acasă, toate problemele își vor găsi soluțiile corespunzătoare. Toți copiii
au nevoie de timp pentru o discuție inimă la inimă cu părinții lor.
Activitățile școlare sunt oportunități grozave de a aduce împreună elevii și
părinții. Elevii sunt încurajați cu tărie să participe la evenimentele școlare, concursuri
și sporturi. Copiii doresc în mod natural să-și arate talentele și abilitățile pentru ca toată
lumea să le vadă, în special părinții lor. Este, de asemenea, o oportunitate excelentă de
a obține o „simțire” a mediului școlar și a modului în care elevii interacționează între
ei.
Părinții servesc ca primii profesori ai copiilor lor în primii ani de viata.
Responsabilitatea de a preda nu se termină atunci când un copil începe să meargă la
școală. Adesea, copiii vor avea nevoie de ajutor în sarcinile lor – la matematică, științe,
romană, limbi straine, etc.. Este datoria părinților să arate cât de interesantă și utilă
poate fi învățarea. Prin îndrumări adecvate, părinții își pot ajuta copiii să își gestioneze
timpul și să găsească un echilibru între recreere (vizionarea la televizor, jocurile,
navigarea pe net) și școală.
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De cele mai multe ori, multe dintre lucrurile pe care le învață copiii la școală
pot fi asociate cu viața de zi cu zi. De exemplu, părintele îi poate vorbi cu copilului
despre unitățile de măsură când gătesc împreună. În domeniul științei, pot discuta
despre corpurile cerești (soare, lună, stele) și despre vremea de afară. Dacă copilul
manifestă interes pentru gadgeturi și lucruri, îi poate explica cum funcționează
computerul, frigiderul și alte aparate. De asemenea, poate discuta despre siguranță în
interiorul și în afara casei (ce să facă în timpul unei furtuni, unui incendiu sau
cutremur). Mama sau tatăl poate face din asta o parte din experiența de zi cu zi a
copilului pentru a alimenta curiozitatea și dorința acestuia de a învăța.
Atunci când părinții sunt implicați în mod intens în educația copiilor lor, este
mai probabil ca copiii să aibă performanțe mai bune la școală.

Bibliografie:
“Dragi părinți... Lecții de la profesorul copilului dvs.: Ghidul pentru părinți și profesori
pentru crearea unei legături mai bune”, Broché – 2 februarie 2021, de Ed.D Christina
Singh
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EDUCAȚIA ALTFEL ÎN GRĂDINIȚĂ - PRIN EXPERIMENTE

Profesor CRĂCIUN DORIANA MIHAELA,
Grădinița cu Program Prelungit Nr. 3 Drobeta Turnu Severin,
județul Mehedinți

Experiența didactică a demonstrat faptul că experimentul creează bucurie,
creează noi experiențe, iar pentru copii este un fel de miracol care îi ajută să înțeleagă
mai bine lumea în care trăiesc.
Prin folosirea experimentului, învățarea devine mai temeinică, copiii participă
activ la învățare, observă, formulează întrebări, găsește singur unele răspunsuri. De
asemenea, spiritul de investigație se formează și se dezvoltă, copiii dobândesc
capacitatea de a formula ipoteze, de a le verifica. Spiritul de observație, curiozitatea,
dorința de a cunoaște sunt doar câteva dintre condițiile care stau la baza învățării prin
folosirea experimentului. Experimentul poate crea stări emoționale favorabile, îi poate
determina pe copii să-și folosească experiențele dobândite în urma realizării
experimentelor și în alte activități ulterioare.
Deosebit de importantă în grădiniţă, „joaca educativă prin experimente
ştiintifice” poate concentra atenţia şi setea de învăţare a preşcolarului, astfel încât
intelectul lui să fie pregătit să absoarbă diverse informaţii ştiinţifice în viitor. Şi, de
aceea, considerăm că micile noastre încercări de a le demonstra cum funcţionează
elementele mediului înconjurător, hrănesc interesul şi curiozitatea copiilor de a
cunoaşte şi de a înţelege uimitoarele transformări care au loc în jurul lor. La această
vârstă, copilul are deja o viziune generală despre modul în care interacţionează materia
universală, aşadar este pregătit să aprofundeze cunoştinţele sale în scopul de a descifra
dezvoltarea progresivă a vieţii pe Pământ.
Descifrarea tainelor științei prin experimente științifice contribuie la dezvoltarea
capacității de învățare la preșcolari, precum și la dezvoltarea lor mentală optimă. Micile
încercări de a înțelege cum funcționează elementele mediului înconjurător hrănesc
interesul și curiozitatea copiilor de a cunoaște, precum și spiritul lor competitiv în
descoperirea de lucruri noi, revoluționare. Joaca educativă prin experimente științifice
poate concentra atenția și setea de învățare a preșcolarului, astfel încât intelectul lui să
fie pregătit să absoarbă informațiile de bază în primii ani de școală.
Modalitățile distractive prin care educatorul poate stimula creativitatea și
gândirea logică a copilului de vârstă preșcolară sunt foarte importante pentru formarea
primelor deprinderi necesare viitorului școlar.
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Tema săptămânii care a trecut a fost chiar „Experimente”, iar copiii au fost
încântați și dornici să participe în fiecare zi la câte un experiment. Spre exemplu:
1.) Scamatorie cu piper
Scop: Îmbogățirea cunosțințelor preșcolarilor cu informații
referitoare la schimbarea stării lucrurilor în contact chimic
cu alte substanţe.
Mijloace și materiale necesare: un bol cu apă, piper
măcinat, detergent pentru vase
Descrierea experimentului și a modului de lucru:
1. Puneţi apă în bol sau farfurie, apoi turnaţi piper.
2. Pe rând ar putea fiecare copil să încerce să vadă dacă au
un degeţel magic cu care să de-a la o parte piperul din mijlocul bolului. Nici unul nu
va reuşi.
3. Ia puțin detergentul de vase pe vârful degetului arătător apoi atinge mijlocul
vasului.
Ce au învățat copiii?
Explicăm preșcolarilor că detergentul alungă murdăria (de fapt, se “sparge”
tensiunea formată la suprafața apei, iar presiunea din jur împinge piperul departe de
săpun). Forţele de tensiune superficială sunt cele care nu se împacă deloc cu săpunul.
Scopul pentru care folosim săpun este tocmai distrugerea acestor legături.
2.) Strugurele plutitor
Scop: Îmbogățirea cunoștințelor
informații referitoare la densitatea apei.

preșcolarilor

cu

Mijloace și materiale necesare: apă, două pahare, boabe
de strugure, zahăr, lingură
Descrierea experimentului și a modului de lucru:
1. Toarnă apă în cele două pahare.
2. Adaugă zahăr într-unul din ele și amestecă până
zahărul se dizolvă.
3. Întreabă-l pe copil ce crede că se va întâmpla cu boabele de strugure dacă le
pui în cele două pahare cu apă: se vor scufunda sau vor pluti?
4. Adaugați boabele de strugure în pahare. Boabele de strugure vor pluti în
paharul cu apă în care a fost adăugat zahăr și se vor scufunda în paharul cu apă
neîndulcită. Dacă boabele de strugure se scufundă și în paharul cu apă cu zahăr, mai
adaugați zahăr până când plutesc.
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Ce au învățat copiii?
Explică-i copilului că apa în care ai pus zahăr este mai densă decât apa din
celalalt pahar, de aceea boabele de strugurele pot pluti.
3.) Unde cresc plantele?
Scop: Îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre mediul de viață al plantelor.
Mijloace și materiale necesare: 3 pahare de plastic, semințe de grâu, etichete,
nisip, pământ, pietriș, apă
Descrierea experimentului și a modului de lucru:
1. Pune pământul, pietrișul și nisipul în câte un pahar;
2. Pune etichete pe fiecare pahar cu tipul de sol
folosit;
3. Plantează câteva semințe în fiecare pahar; puneți apă;
4. Așază paharele într-un loc luminos și udați periodic.
În care pahar va crește mai repede planta?
Ce au învățat copiii?
Pentru a crește, plantele au nevoie de pământ care să le asigure substanțele
necesare

BIBLIOGRAFIE:
Vrăsmaş, E. - „Educaţia copilului preşcolar”, Editura ProHumanitas, Bucureşti , 1999.
Vrăsmaş,T - „Şcoala şi educaţia pentru toţi”, Editura Miniped, Bucureşti, 2004.
Experimente științifice,(2016), Editura Aramis
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DESCRIEREA UNUI DEMERS EVALUATIV

CREANGĂ LOREDANA MARIANA
Specializarea: PROF. ÎNV. PRIMAR
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PÂRJOL

Evaluarea, privită în sensul cel mai larg, are un rol deosebit în viața fiecărei
ființe umane. Omul funcționează sub semnul măsurii și al comparației cu alții și cu
sine. În întreaga lui existență el este permanent evaluat și la rândul lui evaluează pe
cei cu care intră în contact. Evaluarea intervine
în toate acțiunile umane. Valorizarea este un semn că lucrurile și
evenimentele nu ne rămân indiferente. Evaluarea școlară este percepută astăzi ca
fiind organic integrată în procesul de învățământ, având rolul de reglare, optimizare,
eficientizare a activităților de predare-învățare.
Metodele și tehnicile moderne de evaluare (hărțile conceptuale, investigația,
metoda R.A.I., tehnica 3-2-1, proiectul, portofoliul, jurnalul reflexiv, observația
sistematică a comportamentului elevilor, autoevaluarea etc.) au multiple valențe
formative, care le recomandă ca modalități adecvate de optimizare a practicilor
evaluative.
Una dintre aceste metode și tehnici moderne de evaluare este portofoliul.
Portofoliul este ”o metodă de evaluare complexă, longitudinală, proiectată întro secvență mai lungă de timp, care oferă posibilitatea de a se emite o judecată de
valoare, bazată pe un ansamblu de rezultate”. ”Raportul de evaluare” (portofoliul),
apreciază profesorul I.T.Radu, ”constituie nu atât o metodă distinctă de evaluare, cât
un mijloc de valorizare a datelor obținute prin evaluări realizate”. (2000, 225-226).
Portofoliul reprezintă ”un veritabil ”portret pedagogic” al elevului, relevând: nivelul
general de pregătire, rezultatele deosebite obținute în unele domenii, ca și rezultatele
slabe în altele, interese și aptitudini demonstrate, capacități formate, atitudini,
dificultăți în învățare întâmpinate ș.a.m.d.” (Radu, 2000, 226).
Portofoliul este un instrument utilizat în cadrul evaluării sumative, care permite
estimarea progresului în învățare al elevului, prin raportare la achizițiile realizate în
perioade de timp mai mari (semestru, an școlar sau chiar ciclu de învățământ). Dintre
metodele complementare de evaluare, utilizarea portofoliului se impune din ce în ce
atenției și interesului profesorilor în practica școlară curentă. Termenul este relativ
nou în terminologia științelor educației, dar ideea exprimată de concept în sine nu
este în mod necesar inovativă în sfera practicilor evaluative. Deși în sensul său de
bază portofoliul s-a lansat în domeniul artei și în contextul științelor educației s-a
impus nevoia existenței unei metode de evaluare flexibile, complexe, integratoare, ca
alternativă viabilă la modalitățile tradiționale de evaluare. Un astfel de rol își poate
asuma portofoliul în cadrul procesului de evaluare a performanțelor școlare ale
elevilor.
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Foarte important rămâne scopul pentru care este proiectat portofoliul, ceea ce
va determina și structura sa. În sens general, scopul unui portofoliu este acela de a
confirma faptul că ceea ce este cuprins în obiecivele învățării reprezintă, în fapt, și
ceea ce știu elevii sau sunt capabili să facă.
Structura unui portofoliu, consideră A. Stoica (2001, 65-66):
o ”poate fi exclusiv o sarcină a profesorului, în sensul că el este cel care
stabilește scopul, contextul, realizează proiectarea lui, formulează cerințele standard
și selectează produsele reprezentative ale activității elevilor sau o poate implica și
contribuția elevilor în modul în care aceasta se construiește: elevii pot alege
anumite instrumente de evaluare sau eșantioane din propria activitate, considerate
semnificative din punct de vedere al calității lor.”
Astfel, un portofoliu poate conține următoarele ”piese”: fișe de informare și
documentare independentă, referate, eseuri, creații literare proprii, rezumate, articole,
pliante, prospecte, desene, colaje, postere, schițe, proiecte și experimente, date
statistice, curiozități, elemente umoristice referitoare la tematica abordată,
chestionare de atitudini, fotografii, fișe de observare, reflecții ale
elevului pe diverse teme, decupaje din reviste, liste bibliografice și comentarii cu
privire la anumite lucrări, hărți cognitive etc.
Există mai multe modalităţi de evaluare a portofoliului. Putem evalua:
•
fiecare element în parte, utilizând metodele obişnuite de evaluare;
•
nivelul de competenţă a elevului, prin raportarea produselor sale la scopul
propus;
•
progresul realizat pe parcursul colectării produselor.
Aceste metode pot fi combinate. Putem, spre exemplu, să evaluăm atât nivelul
atins, cât şi dezvoltarea pe parcursul perioadei respective.
Evaluarea portofoliului începe de obicei prin explicarea de către profesor, la
începutul perioadei, a obiectivelor învăţării în perioada pentru care se va primi nota.
Profesorul şi elevii cad de acord asupra produselor pe care trebuie să le conţină
portofoliul şi care să dovedească îndeplinirea obiectivelor învăţării (mulţi profesori le
reamintesc aproape zilnic elevilor să pună în portofoliu eşantioane care să le
amintească mai târziu de munca depusă). Atunci când elevul îşi prezintă portofoliul,
profesorul realizează de obicei un interviu cu acesta, trecând în revistă lucrările
anexate, analizând atitudinea lui fată de munca depusă, lăudându-l pentru lucrurile
bune, şi ajutându-l să se concentreze asupra aspectelor care trebuie îmbunătăţite.
Este o mapã deschisã în care tot timpul se mai poate adăuga ceva, iar nota nu
trebuie să fie o presiune. Evaluarea portofoliului se face prin calificative acordate
conform criteriilor de apreciere.
Exemplu de portofoliu la istorie realizat pe parcursul întregului an școlar:
a)
rezultate obținute de elevi la: probele orale, teste de evaluare;
b)
rezultate și diplome obținute în urma participării la concursuri;
c)
fișe de informare independentă:
➢ copii ale unor acte personale (certificat de naștere/botez,
diplome, distincții, documente prin care sunt felicitați etc.);
➢ fișă de prezentare a localității Pârjol;
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compuneri cu diferite teme istorice;
desene realizate pe teme istorice;
descrieri ale unor călătorii imaginare în trecut;
copii ale unor poezii sau lecturi cu conținut istoric;
fișe cronologice legate de evenimente istorice;
colaje sau machete de rachete, corăbii, gondole;
articole pentru ”Revista școlii”;
fișe ale unor orașe.
diferite mape realizate pe grupe:
➢ ”Mapa localității Pârjol” (date despre istoric, planul localității,
monumentele, biserici, ocupațiile oamenilor, tradiții și obiceiuri, personalități de
seamă);
➢ ”Jurnal personal”;
➢ ”Mapa personalităților” (fișe de personaj, fișe de prezentare a
personalităților de seamă ale poporului român);
➢ ”Vocabularul popoarelor” (completarea unor file de vocabular cu saluturi
în limbi diferite);
➢ ”Mapa prieteniei” (informații referitoare la diferite popoare, fotografii,
desene, reportaje, hărți, steaguri);
➢ ”Conducători, eroi și evenimente” (imagini, descrieri, portrete ale unor
conducători);
➢ ”Monumente românești” (colecții de fotografii ale unor monumente istorice);
➢ ”Jurnalul unei excursii” (impresii din excursii cu tematică istorică);
➢ ”Mapa castele și cetăți” (ilustrate, hărți, texte);
➢ ”Mapa orașelor” (imagini, fișe cronologice, legende);
➢ ”Albumul Europei” (imnul, imagini, desene).
e) autoevaluarea (chestionare).
Evaluarea se va face pentru fiecare element al portofoliului, separat, la
momentul realizării lui.
Rezultatele școlare înregistrate de elev (progres-regres) sunt comunicate atât
elevilor, cât și părinților.
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
d)
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Rolul părinților și al școlii în educația copiilor

Prof. Botea Cristina
CJRAE, Călărași
Motto: „Părinții sunt modelele de bază pentru copii. Fiecare cuvânt, mișcare și
acțiune au un efect.” – Bob Keeshan
Literatura de specialitate pune repetat în evidență importanța și rolul primordial
pe care îl deține familia în dezvoltarea copilului, părinții având un impact direct și de
durată asupra copiilor. Aceștia joacă un rol-cheie în educația și formarea lor ca
persoane pentru societate. Astfel, putem spune că formarea copilului începe chiar de la
naștere, sau chiar înainte de acest moment, prin felul părintelui de a vorbi cu copilul,
de a se comporta cu acesta, de a se raporta la el, dar și prin modul de comporta părinții
între ei înșiși, sau cu alți membrii ai familiei sau în societate.Înainte de a merge la
școală, copilul învață abilități de bază și trăiește într-un mediu familial care îi transmite
(conștient sau nu!) o serie de atitudini față de persoane și învățare, care îi pot fi de folos
sau îl pot sabota în procesul adaptării la mediul școlar și pe parcursul învățării. Școala
nu poate face ceea ce părinții nu fac și invers. Fiecare instituție, atât cea a familiei, cât
și a școlii, are roluri bine definite, iar împreună se completează și potențează, nu se
anulează, nici nu se înlocuiesc una pe alta.
Implicarea părinților înseamnă prezența activă în demersul învățării prin
asigurarea de materiale necesare, suport logistic, explicații, încurajări, medierea
conflictelor, blândețe, înțelegere, disponibilitate. Să comunici constant cu educatoarea,
învățătoarea, dirigintele, directorul, profesorul consilier, pentru a vedea unde este
necesară susținerea și ce poate fi îmbunătățit, reprezintă un bun început în înțelegerea
provocărilor fizice, emoționale sau sociale pe care elevul le poate traversa, la un
moment dat, pe parcursul formării academice.Părinții au un rol extrem de important în
dezvoltarea emoțională a copilului, ambii părinți au un rol deosebit, atât mama, cât și
tatăl. Este adevărat căci în primii ani de viață, rolul mamei este mult mai necesar și mai
complex, față de cel al tatălui, dar crescând, copilul va avea nevoie și de modelul
tatălui, care îi va inspira copilului siguranța de care acesta va avea nevoie pentru a intra
în societate Primii ani de viață ai unui copil și implicarea părinților în acest stadiu de
nevoie a satisfacerii trebuințelor este primordială.
În primii ani de viață, copilul este dependent de părinți, în special de mamă, fiind
o etapă de bază în dezvoltarea sa, deoarece în această perioadă se pun bazele dezvoltării
viitorului adult.În cadrul familiei, copilul are parte de primele lecții de viață, iar părinții
sunt cei care îi oferă un prim model de învățare. Dar și după ce crește și copilul ajunge
la grădință/ școală, rolul părinților nu se termină, ci continua, și este în continuare la
fel de important. Colaborarea între actorii implicați, elev-profesor-părinte, este foarte
chiar necesară și influențează viața școlară a copilului.
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Astfel, observăm ca educația nu se termină acasă, și nici nu începe la școală, ci
este o continuă conlucrare a celor două medii, însă să ținem cont că mediul familial are
o și mai mare influență asupra dezvoltării personalității, atitudinilor, comportamentului
şi reuşitelor copilului, având în vedere faptul că un copil preșcolar sau din clasele
primare, îşi petrece mult mai mult timp acasă, în compania părinţilor și a familiei, decât
la școală. Pe parcursul înaintării în vârstă își va mai face apariția în dezvoltarea
copilului încă un factor, mediul social: grupul prietenii și societatea.
Așadar, fiecare actor implicat în dezvoltarea copilului (părinții, școala,
societatea) au un rol important în dezvoltarea viitorului adult, însă să ținem cont de
faptul că baza, fundația viitorul adult, este mult mai mult influențată de familie, aceasta
având un rol cheie în evoluția sa.
Relatia scoala familie este una complexa si, uneori, dificila; se spune, insa, ca
pentru succesul academic al copilului, un parteneriat scoala familie este indispensabil.
Consilierea parintilor fata de propriul copil ar trebui sa puna accent pe importanta
educatiei academice, in timp ce parintii la randul lor ar trebui sa poata apela, la nevoie,
la ajutorul specialistului psihopedagog scolar pntru a-si indruma copilul atunci cand
apar dificultati si obstacole.
De aceea este important ca parintii sa se implice in educatia scolara a copiilor
pentru:
Note mai mari: copiii ai caror parinti sunt mai implicati au note mai mari si
rezultate mai bune la teste. Cu cat implicarea parintilor e mai mare, cu atat beneficiile
pentru copii sunt mai mari.
Comportament corespunzator: copiii ai caror parinti sunt implicati in activitatea
scolara dau dovada de abilitati sociale superioare si de un comportament scolar
adecvat. Ei au mai putine absente, deranjeaza mai rar orele si sunt mai constiinciosi in
ceea ce priveste efectuarea temelor. Ba exista un studiu care demonstreaza ca acei copii
ai caror tati sunt interesati sa mentina relatia cu scoala au un risc mai mic de suspendare,
exmatriculare sau repetentie.
Educatie superioara: implicarea parintilor are ca efect direct cresterea calitatii
scolilor, imbunatatirea moralului si a rezultatelor profesorilor, si imbunatatirea
perceptiei comunitatii asupra scolii respective. Parintii implicati castiga respectul
profesorilor, care au tendinta de a avea asteptari mai mari de la copii. Copiii petrec mai
mult timp in scoala si au sanse mai mari de a-si continua educatia dupa terminarea
liceului.
Incredere in sine: atunci cand elevii se simt sustinuti, atat acasa cat si la scoala,
au tendinta de a dezvolta o atitudine pozitiva fata de scoala. Pentru ei, succesul
academic devine mai important, iar in timpul petrecut in scoala ei se simt acceptati,
inclusi si respectati.
Increderea parintilor in institutia scolara creste: Atunci cand parintele se implica
direct in educatia copilului sau, el e “la zi” cu ceea ce se studiaza, se simte mai bine in
incinta scolii, devine mai capabil sa isi ajute copilul si castiga mai multa incredere in
abilitatile sale de parinte.
Un parinte care e conectat la realitatea scolara a copilului sau are sanse mai mari
de a-si continua propria educatie. Așteptările educaționale ale părinților pentru copiii
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lor vor avea, de asemenea, un rol crucial în conturarea deprinderilor de învățare ale
copiilor lor.
Consolidarea parteneriatelor familie-școală și implicarea părinților ca parteneri
de învățare încă din primii ani este, prin urmare, esențială pentru îmbunătățirea
dezvoltării copiilor și tinerilor.

Bibliografie:
1. Colceag, F., Alexandru, F. (2018), Copilul tău este un geniu, Editura Tikaboo
2. Verza, E. Verza, F. E. (2017), Psihologia copilului, Editura Trei
3. Citat despre familie: http://www.citatepedia.ro/index.php?id=67884
4.Citat despre părinți:
https://centruldeparenting.ro/31-de-citate-frumoase-siadevarate-despre-parinti-si-parenting/
5.Downes, P., Către o abordare diferențiată, holistică și sistemică a implicării părinților
în Europa în vederea prevenirii părăsirii timpurii a școlii, raport întocmit pentru
proiectul URBACT PREVENT, 2014
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PARTENERI PENTRU BINELE COPIILOR

Prof. Înv. Preşc.: CULEŢU GEORGIANA MIHAELA
G. P. P. „LICURICI”, Structură „ZIG ZAG”, OVIDIU

Mediul familial ocupă un loc central în multitudinea factorilor determinanţi ai
evoluţiei individului. Copilul nu este un adult în miniatură, ci el este o persoană întrun moment al dezvoltării sale, deosebit de receptiv la influenţele pozitive sau negative.
Trăsăturile şi coordonatele personalităţii se cristalizează în raport cu modelul şi
contextul trăit în mod direct, nemijlocit, de către copil în mediul său familial, iar
atitudinile părinţilor au consecinţe durabile asupra personalităţii, în formarea copilului.
Primul model oferit copilului este familia sa, iar calitatea şi tipul relaţiilor copil-părinţi
vor marca profund evoluţia viitoare a copilului (G. Mauco).
Contextul actual, declanșat de pandemia COVID-19, măsurile întreprinse de
societate în vederea depășirii unor situații limită create de starea în care trăim, impun
adoptarea unor noi modalități de comunicare și colaborare. Indiferent de tipurile de
servicii pentru educație timpurie (creșe, grădinițe, centre de zi etc.) care răspund
nevoilor familiei şi copilului, este foarte importantă pentru dezvoltarea copilului relaţia
partenerială dintre educatori, ca profesionişti care îşi derulează activitatea în acel
serviciu şi părinții copilului. Statutul familiei ca prim educator al copilului reprezintă
un factor important în stabilirea parteneriatului între serviciile de educaţie timpurie şi
familie. Familia reprezintă primul context formativ pentru copil, reprezintă mediul
socio-cultural în care copilul s-a născut, în care creşte şi de aceea este foarte important
respectul pentru moştenirea culturală a fiecărei familii şi valorificarea acesteia în
contextele în care copilul nu se află alături de părinții săi.
În perioada copilăriei timpurii, eforturile depuse de părinţi şi educatori trebuie să
se bazeze pe un schimb bogat de informaţii, de experienţe şi pe colaborare în asigurarea
celor mai bune condiţii de creştere şi dezvoltare a copiilor, respectând regulile nou
impuse care țin de distanțarea fizică, de igiena personală, de dezinfectarea spațiilor și
a suprafețelor cu care intră în contact copiii. E de dorit ca părinții să regăsească un
sprijin în serviciul de educaţie timpurie, să se simtă responsabili şi responsabilizaţi
pentru a colabora cu educatorii şi a asigura condițiile necesare pentru a traversa, cu cât
mai puține riscuri, perioada de pandemie și post pandemie.
Cooperarea dintre părinți și educatori este esențială atât pentru a asigura un mediu
securizant copiilor, familiilor și personalului din unitățile de învățământ, cât și pentru
a oferi sprijin educațional prin intervenții coerente și consecvente din partea celor doi
factori fundamentali de educaţie a copilului.
Practic, familia este considerată primul educator al copilului. Ea este matrice de
viaţă fundamentală pentru existenţa şi formarea personalităţii copilului.
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Părinţii sunt primii dascăli, care au o mare responsabilitate socio-umană şi a
căror educaţie lasă amprente, uneori pentru toată viaţa, deoarece copiii ȋi imită ȋn tot şi
ȋn toate. Motivul? Iubirea mare pe care le-o poartă!
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Promovarea imaginii unităţii de învăţământ

Profesor învăţământ preşcolar Curcudel Gina Manuela
Grădiniţa cu program prelungit nr. 21 Iaşi
Loc. Iaşi, jud. Iaşi

Promovarea imaginii instituţiei este susținută de personalizarea ofertei
educaţionale la nivel instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie
de nevoile şi interesele partenerilor şi beneficiarilor procesului educational. Crearea şi
promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se realizează, în primul
rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale beneficiarilor direcţi şi indirecţi: copii,
părinți, membri ai comunităţii.
Crearea acestei imagini se realizează prin fiecare cadru didactic din instituție,
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea copiilor printr-o educație
individualizată, adaptată la particularitățile fiecăruia, folosirea mijloacelor tehnologice
în strategii de predare atractive vor crea o imagine pozitivă asupra unităţii de
învăţământ.
Pentru o promovare corectă este necesară stabilirea răspunsurilor la următoarele
întrebări: Există materiale care descriu scopurile şi realizările unităţii?  În ce măsură
unitatea este cunoscută publicului?  Cât de frecvent comunitatea este informată
despre realizările şi problemele unităţii? Ce mijloace sunt utilizate pentru a răspândi
informaţia despre unitatea de învăţământ?  În ce măsură suntem implicaţi în
activităţile de apărare / promovare a intereselor beneficiarilor şi partenerilor? Care este
gradul de asigurare a partenerilor?  Ce acces are unitatea de învăţământ la resursele
locale (financiare, materiale, umane)?
Promovarea ofertei educaționale este o prioritate însemnată. Nu este suficient ca
oferta unitatea de învăţământ să fie cunoscută, ci ea trebuie să fie înțeleasă, îndeosebi
de părinți dar şi de către ceilalţi beneficiari.
Strategia de promovare poate fi construită pe câteva direcții, şi anume :
promovare indirectă, prin intermediul articolelor de presă scrisă, unde unitatea îşi face
cunoscute strategiile de derulare şi dezvoltare a ofertei educaționale, prin intermediul
Internetului, site-ul unităţii (actualizare constantă cu imagini şi descrieri ale
activităţilor derulate, popularizarea exemplelor de bună practică) ; promovarea directă,
prin editarea revistei unităţii şi prezentarea ei la întâlnirea cu copiii şi părinţii lor;
promovarea directă prin parteneriate cu alte unităţi, derularea unor activităţi de
popularizare a numelui şi renumelui şcolii (participarea la concursuri organizate de
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către unităţilor partenere; distribuirea unor pliante atractive; activităţi de întrajutorare
cu scop caritabil (expoziţii cu vânzare produse ornamente pentru brad, felicitări,
mărţişoare, produse culinare tradiţionale ecologice).
Promovarea de imagine în sectorul instituțional nu este la fel de avansată ca cel
din domeniul corporatist, dar instituțiile au început să adopte strategii mai sofisticate
care să le deosebească de concurență. Acest lucru se observă îndeosebi la instituțiile de
învățământ, unde competiția mare determină o creștere a nevoii de a se diferenția, deci
de a face branding.
Preocuparea pentru imagine a devenit o prioritate o dată cu conștientizarea
faptului că brandurile sunt unul dintre cele mai valoroase bunuri intangibile pe care o
firmă le are. Paul Temple remarca faptul că promovarea imaginii apare ca o funcție a
cât de bine reușește compania să răspundă nevoilor clienților; ea este rezultatul unui
marketing eficient, mai degrabă decât baza sa. Imaginea stă la baza produsului sau
serviciului și, de cele mai multe ori, ea reflectă întreaga experiență pe care
consumatorul o are cu produsul sau serviciul respectiv. De altfel, verbul ”to brand” se
referă la toate activitățile care influențează percepțiile clienților și activitățile firmei.
De ce este important brandingul în cadrul intituțiilor? Așa cum se întâmplă în cazul
firmelor comerciale, dacă instituțiile reușesc să exprime cum și prin ce anume se
diferențiază, beneficiile nu întârzie să apară.
Oamenii tind să se identifice cu instituțiile cu branduri puternice. Această asociere
este importantă nu numai pentru creșterea profitului, dar mai ales pentru crearea unei
imagini pozitive în comunitate . 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
Imaginea unei unităţi de învăţământ este cel mai bine promovată prin acțiunile
desfășurate, în contextul domeniului de activitate. Calitatea unităţii de învăţământ
depinde de factorul uman, atât de cadrele didactice, copii și orice alte persoane care
lucrează în unitate, toate acestea influențează imaginea pe care beneficiarii serviciilor
unităţi de învăţământ și-o formează despre activitățile organizației școlare. Astăzi
unităţile de învăţământ 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 instituţii de învăţământ este conferit de calitatea tuturor
proceselor instructive și educative care au loc în unitate, calitate regăsită în nivelul de
satisfacție al beneficiarilor: copii, părinți, comunitate față de serviciile oferite de
școală.Imaginea unităţii de învăţământ propusă pentru spațiul public și implicit pentru
mass-media cuprinde, în mod obligatoriu, obiectivul fundamental: instruirea și
educarea tinerilor, iar elementul decisiv în acest proces rămâne profesorul, inclusiv în
contextul tehnologizării accelerate a învățământului.
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Performanţa educaţională se poate realiza prin atragerea de cadre şi închegarea
unui corp profesoral competent, promovarea unei viziuni moderne privind actul de
învăţământ, precum şi asigurarea unei baze materiale didactice complexe şi
competitive. Acest lucru este o condiţie necesară, dar nu şi suficientă pentru formarea
unei imagini pozitive.
Tot mai pregnant apare astăzi, necesitatea formării şi promovării imaginii unităţi
de învăţământ atât ca entitate de ansamblu, dar şi a fiecărui cadru didactic în parte.
Crearea de evenimente de relaţii publice sau de promovare, asigurarea vizibilităţii
externe sunt imperative pe care instituţiile de învăţământ contemporane nu-şi mai
permit 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. Unităţile de învăţământ aleg să comunice, intuitiv sau, mai
rar, pe baze profesioniste, prin intermediul site-urilor sau blogurilor şcolare, al
forumurilor (de regulă oficiale sau consacrate, ale inspectoratelor etc), dar şi prin
intermediul reţelelor de socializare, al comunicatelor şi conferinţelor de presă, al
articolelor şi emisiunilor radio-tv, al pliantelor, revistelor şcolare şi al tuturor ieşirilor
în sfera publică: participări la concursuri, la activităţi sau la orice tip de eveniment
susceptibil de a genera o imagine pozitivă.

Bibliografie:
Iosifescu,Ş, 2000, Elemente de management starategic şi proiectare, Editura Corint,
Bucureşti.
***, 2003, Managemnt educaţional, Institutul Român de Management Educaţional,
Editura CDRMO, Iaşi, vol.I-II.
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DEZVOLTAREA AFECTIVĂ ŞI EDUCAŢIA

Profesor, Marioara Curculescu
Liceul Tehnologic „Tiu Dumitrescu” Mihăilești, județul Giurgiu

Dezvoltarea afectivă are în vedere modul în care se formează şi evoluează, dea lungul vârstelor, procesele afective (emoţionale). Afectivitatea (emoţionalitatea sau
procesele afective) reprezintă fenomene psihice care exprimă, sub forma trăirilor,
relaţiile dintre subiect şi lumea sa. Afectivitatea este o vibraţie organică, psihică şi
comportamentală, care asigură tensiunea întregului organism şi care are efecte de
atracţie sau respingere faţă de obiecte, fenomene, persoane.
În contextul relației afectivitate‑învățare trebuie amintită interacțiunea dintre
procesele afective și procesele cognitive. Când afectivul (emoțiile, sentimentele,
pasiunile) se află ân acord cu intelectualul (idei, concepții, reprezentări) în sensul
susținerii energetice a acestuia din urmă, atunci randamentul activității de învățare este
mai mare și facilitează reușita școlară a elevului. Afectivitatea este factorul care
mobilizează și susține energetic efortul cognitiv și de voință al elevilor, atât în
activitatea de învățare, ,,cât și în îndeplinirea eficientă a tuturor îndatoririlor școlare, în
asamblul lor. Modul în care afectivitatea se implică în îndeplinirea obligațiilor școlare
se diferențiază în funcție de particularitățile de vârstă și individuale ale elevilor și, mai
ales, de lărgirea orizontului de cunoaștere și a gradului de formare și dezvoltare a
personalității lor. Având o puternică rezonanță psihică, afectivitatea reprezintă unul din
canalele de recepție optimală a influențelor educative. Măiestria profesorului se
valorifică și prin modul în care știe să inducă elevilor săi dipoziții afective pozitive,
proprice învățăturii și îndeplinirii sarcinilor școlare în ansamblul lor.
Activitățile școlare, prin natura și specificul lor, supun elevii la un registru de
solicitări emoționale dintre cele mai întinse și variate.
De la curiozitatea și bucuria cu care micul școlar pășește pentru prima dată
pragul clasei și până la adolescentul care își făurește idealul de viață și încearcș fiorul
primei iubiri, se întinde un nesecat izvor de trăiri emoționale. Educatorul poate să se
folosească constructiv de această diversitate de trăiri emoționale generate de situațiile
școlare, să creeze, cu modele adecvate, altele noi și să le pună în serviciul unei sarcini
formative și informative, bine precizate. Raportată la activitatea școlară, afectivitatea
exprimată în motivație și valorizată prin învățare reprezintă unul dintre factorii cei mai
importanți în formarea multilaterală a personalității elevilor.
Din această perspectivă, sarcina principală a școlii, formativă și informativă, o
constituie dezvoltarea la elevi a emoțiilor și sentimentelor superioare (intelectuale,
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estetice și morale). Atitudinea preferențială a elevilor față de diferitele discipline
școlare este determinată, în mare masură, de existența unor componente motivaționale
de ordin afectiv: încrederea în propria capacitate de înțelegere a faptelor; siguranța în
rezolvarea problemelor; bucuria descoperirii adevărului și satisfacția succesului.
Interesele cognitive autentice (a ști pentru a cunoaste, explica și acționa practic)
se formează pe baza dezvoltării capacității de efort cognitiv exprimat și susținut printrun ansamblu de mobiluri - trebuințe, dorințe, atracții, emoții, acțiuni și atitudini, de
natură să mobilizeze și să direcționeze selectiv activitatea de cunoaștere (învățare) a
elevilor.
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Educația în familie

Dan Adina Liana
Grădinița P. P. Nr. 11

Lumea contemporană, nu numai prin ritmul rapid impus schimbării, ci și prin
complexitatea ei, prin noutățile pe care le realizează și le prognozează, pune in fața
oamenilor de toate vârstele, noi și noi probleme de ordin economic, cultural, știintific,
etc. Acestei societăți trebuie să-i facă față copilul de astăzi și familia sa. Educatia, sub
toate formele ei , este chemată să găsească soluții prin care omul să se adapteze rapid
și eficient la societatea viitorului.
Cunoașterea particularităților dezvoltarii personalitatii, a factorilor care
contribuie la desăvârșirea acesteia, a problemelor pe care le ridică ea, contribuie în
mare măsură la găsirea unor soluții adecvate.“Pecetea pe care părinții o lasă asupra
structurii și profilului spiritual-moral al personalității propriilor copii se menține toată
viața ” (M. Golu). Acest tip de relație este hotărâtoare în devenirea personalității nu
numai prin faptul ca ea este primordială și se menține pe toată durata vieții (cu
intensități diferite), dar și prin faptul că familia mediază și condiționează comunicarea
și interacțiunea cu celelalte componente sociale, în special cu școala.
Influențele educative pe care familia le exercită asupra copiilor se pot manifesta
fie direct, prin acțiuni mai mult sau mai puțin dirijate, fie indirect, prin modele de
conduită oferite de către membrii familiei, precum și prin climatul psihosocial existent
în familie. Modelele de conduită oferite de părinți pe care copiii le preiau prin imitație
și învățare precum și climatul socioafectiv în care se exercită influențele educaționale
(“cei sapte ani de acasă” )constituie primul model social cu o influență hotărâtoare
asupra copiilor privind formarea concepției lor despre viață, a modului de comportare
și relaționare în raport cu diferite norme și valori sociale. Este unanim recunoscut faptul
că strategiile educative la care se face apel în familie, mai mult sau mai puțin
constientizate, determină în mare măsură dezvoltarea personalității, precum și
rezultatele școlare ale copiilor, comportamentul lor sociomoral.
În urma cercetarilor, s-a ajuns la concluzia că stimularea intelectuala în primii
ani de viață, climatul emoțional stabil din mediul social apropiat (familie, de cele mai
multe ori), încurajarea și suportul parental continuu, sunt factori determinanți în
dezvoltarea personalității copilului. Astfel, Fraser 1959 – a constatat, în urma unui
studiu efectuat pe copii de 12 ani, că există o corelație pozitivă puternică între
coeficienții de inteligență (QI) înalți și nivelul încurajării parentale, atmosfera familială
generală și numărul cărților citite în familie.Analizând situațiile concrete în care se
manifestă acțiunile educative în familie, putem identifica mai multe tipuri de părinti:
unii înteleg să-și armonizeze sistemul lor de acțiuni educative cu cele ale școlii, ale
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specialiștilor în domeniul muncii educative; alții nu conștientizează efectele negative
ale strategiilor educative utilizate, sau si mai grav, refuză să recunoasca faptul ca
relațiile lor educaționale cu copiii sunt deficitare. Aceștia din urmă sunt convinși că
nereușitele educaționale, rezultatele slabe la învățătură, comportamentele inadecvate,
chiar aberante, sunt determinate de factori străini, ori necunoscuți familiei. Actiunile
educative ale școlii nu trebuie să neglijeze asemenea aspecte.
Intrunirile cu părinții, mai mult sau mai putin organizate, trebuie sa fie un prilej
de a conștientiza consecințele imediate și de perspective ale strategiilor lor
educaționale. Severitatea exagerată – manifestată prin interdicții, prin brutalitate și prin
privațiuni de tot felul – iși va lăsa amprenta asupra personalității în formare a copilului.
Astfel de părinți impun un regim de viață și în special de învățătură, peste limitele de
toleranță psihologică și psihofiziologica specifică vârstei. Ei impun copiilor lor un
volum mare de sarcini, interzic participarea la activitați recreative, la jocurile specifice
vârstei și utilizează frecvent pedepse care lezeaza demnitatea copiilor, chiar pedepse
corporale. În afara programului școlar, copiii sunt puși adeseori să învețe mai multe
limbi străine, să desfășoare activități artistico-plastice, sportive, etc, chiar daca nu au
aptitudini în acest domeniu.
La rândul lor, părinții superprotectori, care depun eforturi exagerate pentru a
proteja copilul, pot constitui piedici în formarea și dezvoltarea personalității copilului.
Acești părinți consideră că școala, viața în general, are o serie de cerințe care depășesc
posibilitațile copilului sau copiii lor sunt fie ”de o inteligență rară”, fie neajutorați,
plăpânzi, fragili și de aceea trebuie menajați.
Considerând că nici unul dintre aspectele climatului familial prezentat nu este
favorabil dezvoltării armonioase a personalității copilului, concluzionăm că ”școlarul
are nevoie acasa de un cadru general de viata în care sa se simtă în siguranta”. Pentru
aceasta el are nevoie de părinți calmi, înțelegători, afectuoși, destul de maleabili în
raporturile cu copilul, fără a da dovadă de slabiciune. El are nevoie să simtă că părinții
se ocupă de el, că iau parte la micile lui necazuri și la problemele care îl întristează și
că nu se dezinteresează de ceeea ce se întamplă la școală. Dar in același timp el are
nevoie de un cadru de disciplină destul de ferm pentru a nu-l lăsa să-și închipuie că
libertatea lui e fără margini și totodată, să știe că părinții săi împărtășesc același nivel
de exigență.”(M. Gilly).
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PROIECT EDUCATIONAL NATIONAL
,,PROMOVAREA IMAGINII SCOLII”

Prof. Dan Mitricoiu
Scoala Gimnaziala nr. 1 Plataresti, Judetul Calarasi

Activitatile desfasurate si rezultatele obtinute au facut ca scoala din Plataresti sa
fie cunoscuta in multe locuri din tara. Rezultatele bune obtinute in gimnaziu i-au
propulsat pe multi elevi in competitiile de top.
Analizand ceea ce se cere de la unitatea de invatamant, putem stabili si cum
anume o putem promova. Crearea si promovarea unei imagini institutionale pozitive in
comunitate se realizeaza, in primul rand, prin rezultatele educationale remarcabile ale
elevilor. Concursurile scolare si parteneriatele cu alte institutii, componente ale
activitatii extrascolare, construiesc si mentin o imagine pozitiva, atat la nivel local, cat
si judetean sau national.
In sprijinul acestor afirmatii, prezint o parte din activitatile desfasurate si
rezultatele obtinute. De remarcat este ritmicitatea si frecventa acestor activitati, care au
un caracter aproape permanent, iar motivarea elevilor printr-o educatie individualizata
si folosirea mijloacelor tehnologice in strategii de predare atractive vor crea o imagine
pozitiva asupra scolii.
Calarasi

 Concursul National de Matematica, a XX-a editie, LUMINAMATH, 26 XI
2016, editia a XXII-a, 24 XI 2018 premiul III; Editia a XXIII-a, 16 III 2019
mentiune, editia a XXV-a, 8-12 V 2021 – premiul II;
 Concursul Judetean de Matematica „Ion Chesca” - oct.2016 mentiune, oct.2017,
oct.2018, oct 2019 – premiul I, premiul II, premiul III, mentiune;
 Olimpiada Nationala de Matematica, etapa judeteana, 10 martie 2018 –premiul
I si 16 martie 2019 – premiul II;
 Concurs cu participare internationala ”Ion Barbu-Dan Barbilian” - premiu
special.
Bucuresti

 Concurs Interregional de Matematica „Laurentiu Panaitopol” - Colegiul
National „Spiru Haret”, noiembrie 2018.
Cluj-Napoca
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 Concursul National de Matematica pentru clasele IV-VIII „Olimpiada Satelor
din Romania”, editia a III-a, 11-13 mai 2018 - mentiune si editia a IV-a, 17-19
mai 2019 – mentiune.
Craiova

 Conferinta Internationala „Sansa la educatie”, 21 februarie 2020;
 Conferinta Nationala „ Promovarea Educatiei „25 martie 2020, Sc.Gheorhe
Bibescu;
 Simpozion Interjudetean „In Memoriam Dorin Popovici”, editia a XV-a, mai
2019, C.N. St. Velovan.
Bailesti

 Simpozion National, editia a XII-a, martie 2017 si editia a XIV-a, martie 2019;
 Concursul Interjudetean de Matematica „Sfera”, 23 martie 2019.
Sancraiu de Mures

 Conferinta Nationala „Didactica Matematicii”, editia a XXXV-a, 25 mai 2019.
Dumbraveni

 Conferinta de Diseminare a Proiectului European HAND TO HAND TOGETHER IN EUROPE, 2018;
Publicatii in Revista de Matematica din Valea Jiului, editura FOCUS.
Multi dintre elevii scolii au continuat performanta scolara la liceele in care invata.
Sunt remarcabile realizarile elevei Iacob Ana Maria, in prezent eleva in clasa a XI-a la
Colegiul National de Informatica „Tudor Vianu” din Bucuresti. Bazandu-se pe
pregatirea solida la matematica, dar si la celelalte discipline, ea face parte din echipa
de robotica „Auto Vortex”, obtinand in iulie 2021 locul I la Concursul International de
la Chicago. Pentru activitatea desfasurata, s-au acordat diplome si premii elevilor,
profesorilor, dar si scolii, apreciind astfel contributia la organizarea si desfasurarea
concursurilor scolare. Este de mentionat si sprijinul autoritatilor locale, care au inteles
ca imaginea pozitiva a scolii face cunoscuta si apreciata localitatea lor.
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PROMOVAREA IMAGINII GRĂDINIȚEI
ÎN CONTEXT PANDEMIC

DANA PETRILA
Profesor învățământ preșcolar
Grădinița cu program prelungit nr. 21 Iași

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
Ca să fie eficientă, imaginea trebuie să evoce ceva, să spună ceva, trebuie să
invite, în esență, la un posibil și permanent dialog. Dar este important să facem o
deosebire între identitate și imagine. Identitatea se referă la modalitățile prin care o
instituție urmărește să se identifice pe sine, iar imaginea reprezintă modul în care
publicul larg percepe instituția respectivă.
Instituția își creează propria identitate cu scopul de a modela imaginea publicului
larg despre ea însăși, imagine care este determinată pentru fiecare persoană în parte de
o serie de factori. În acest context elementul-cheie devine cultura organizațională a
școlii care identifică semnificațiile acesteea, reprezintă codul genetic al organelor
școlare, prin care are loc dezvoltarea școlii per ansamblu prin cultură. Formarea
imaginii unei organizații se poate realiza aplicând o anumită „politică”, ce ţine pe de o
parte de stilul managerial al conducătorului organizaţiei şi pe de altă parte de activitatea
desfăşurată de angajaţi.
Promovarea imaginii reprezintă acţiunea de convergenţă şi de interferenţă a
reclamei, publicităţii, utilizarea liderilor de opinie şi a tehnologiilor de creare a
evenimentelor pentru formarea unei imagini unitare şi multidimensionale prin
transmiterea unor mesaje. Managerul unei organizaţii şcolare poate promova în mediul
intern şi extern al unitătii o imagine pozitivă a acesteia, printr-o planificare riguroasă,
folosind metodele şi tehnicile potrivite.
Imaginea școlii este un complex constituit din istoria organizației școlare,
calitatea ofertei educative, performanțele sale și stabilitatea instituțională, prestigiul în
comunitate. 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 Locul central
în actul de construire a imaginii unei școli este conferit de calitatea tuturor proceselor
320

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 1, ianuarie, 2022

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.
Promovarea imaginii școlii în context pandemic poate fi mai dificilă, depinzând
strict de mediul online. Astfel, aceasta poate fi realizată prin realizarea/dezvoltarea siteului instituției, sau prin crearea de pagini pe rețelele de socializare, unde să fie
promovate activitățile desfășurate la nivel instituțional.
De asemenea, o colaborare eficientă cu Asociația de Părinți creează o bună
imagine a instituției în comunitate, prin proiectele derulate în comun, parteneriatele
dezvoltate cu alte instituții, cursurile de dezvoltare profesională disponibile prin
intermediul asociației.
În ceea ce privește activitatea profesorilor, legătura cu părinții pe care aceștia o
stabilesc și o dezvoltă în context pandemic (având în vedere faptul că activitățile și
întâlnirile față în față nu mai pot avea loc), utilizarea platformei Google Classroom sau
a grupurilor închise pe rețelele sociale (unde se postează activitățile desfășurate cu
preșcolarii), precum și întâlnirile de consiliere parentală realizate cu părinții pe diverse
canale de comunicare online, contribuie la promovarea imaginii unității de învățământ
în context pandemic.
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Promovarea imaginii școlii prin activități extrașcolare

Prof. de sprijin Dancu Maria Adriana
Școala Gimnazială „Simion Bărnuțiu”, Blaj-Tiur

Săptămâna ,,Să ştii mai multe, să fii mai bun!” este si va fi un bun prilej de
promovare a imaginii școlii. În anul școlar 2020-2021 activitățile extra curriculare sau desfășurat online din cauza restricțiilor impuse de pandemia de Covid-19.
Săptămâna ,,Să ştii mai multe, să fii mai bun!” a fost o combinaţie de activităţi
culturale, recreative, artistice, sportive, activități matematice desfăşurate într-un mod
plăcut de către elevi. Elevii au nevoie de activităţi care să le lărgească lumea spirituală,
să le împlinească setea de cunoaştere, să le ofere prilejuri de a socializa și a se manifesta
liber.
Obiectivele propuse pentru această săptămână au fost:

 identificarea unor strategii de ameliorare a comportamentului şcolar şi comunitar
al elevilor, în vederea diminuării punctelor slabe legate de traseul lor educativ:
note scăzute la purtare, absenteism, violenţă verbală şi fizică, etc.
 implicarea unui număr căt mai mare de elevi în viaţa şcolii;
 diversificarea activităţilor extraşcolare pentru a atrage elevii
 elaborarea de parteneriate cu familia, în vederea evitării abandonului şcolar,
precum şi pentru monitorizarea şi oferirea de consiliere elevilor proveniţi din
mediu familial dezorganizat sau mono-parental;
 implicarea elevilor în proiecte de anvergură, bazate pe joc dramatic şi secvenţe
de autocunoaştere, în colaborare cu profesorii ariilor curriculare „Limbă şi
comunicare” şi „Om şi societate”.
 stimularea interesului pentru lectură şi formarea la elevi a unei gândiri
autonome, reflexive, critice;
 sporirea capacităţii de muncă fizică şi intelectuală a elevilor;
 formarea deprinderilor de organizare în mod util şi reconfortant a timpului liber;
 promovarea şi stimularea creativităţii elevilor prin realizarea unor creaţii
artistice;
 culegerea informaţiilor cu referire la tradiţiile şi obiceiurile de iarnă;
 colaborarea în vederea îndeplinirii sarcinilor propuse;
Săptămâna a debutat cu activității care au vizat dezvoltarea imaginației şi
creativității, cunoașterea unor povești din literatura romană şi universală, dezvoltarea
comunicării orale, însușirea de informații despre mari sportivi români, dezvoltarea
gândirii logice, etc.
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Elevii au desfășurat activități de rezolvare de rebusuri, sudoku, ghicitori, tururi
virtuale la muzee și grădini zoologice și botanice, activități practice (experimente),
vizionare de filme istorice, documentare, informarea despre tradiții și obiceiuri la
români.
În următoarele zile s-a urmărit dezvoltarea gândirii critice a elevilor, a
imaginației, conștientizarea rolului unui stil de viață sănătos, consolidarea
comportamentului eco-civic, exersarea abilităților practice şi evidențierea talentului
artistic în realizarea unor lucrări practice, artistico-plastice (desene, colaje, decoraţiuni,
ornamente de Craciun), pictură.
Cadrele didactice au propus activități de vizionare filme, de rezolvare probleme
logice, de dans și activitați sportive, activități practice și plastice. De asemenea, elevii
au rezolvat puzzle-uri, ghicitori, au realizat desene din figuri geometrice, au vizionat
filme documentare despre marii matematicieni.
Elevii cu CES au fost încurajați să participe la activităţi gospodăreşti specifice
vârstei și să sprijine adulții în activitățile casnice. Aceștia s-au înregistrat desfășurând
diferite activități împreună cu părinții (ordine în cameră, în dulap, pregătirea micului
dejun, spălatul vaselor).
Ultima zi a săptămânii ,,Să ştii mai multe, să fii mai bun!”, am dedicat-o jocului
și teatrului. Elevii au participat cu plăcere la jocurile propuse și au vizionat o piesa de
teatru online, Motanul încălțat.
Toate activitățile realizate au venit în sprijinul intereselor și preocupărilor
diverse ale copiilor și au condus în afirmarea liberă a personalității acestora, au stimulat
participarea elevilor la acțiuni variate și au contribuit la creșterea respectului față de
valorile culturale. Au încercat să consolideze relațiile familiale și să asigure un climat
cât mai sigur și relaxant pentru această situație în care s-a desfășurat programul Școala
altfel. Elevi au dovedit un viu interes și s-au implicat activ în diversele tipuri de
proiecte.
Documentare online:
https://nationalzoo.si.edu/webcams
,
https://www.youtube.com/watch?v=7jriUl_qOm4&feature=share&fbclid=IwAR1M8
J9GwTBT8EDSRi6rRY6uD5oykJTle81GvvPxuoUh1YYKd_ZhWXvcw8A
https://www.youtube.com/watch?v=MRe22R2vJxQ
https://www.youtube.com/watch?v=1MTMlnin420
https://www.youtube.com/watch?v=FT4HzO748wk
https://www.youtube.com/watch?v=kOVAxSwQpZo
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,,Biblioteca, prietena mea”

Profesor psihopedagog Daniela Vajda
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brașov

Imaginea unei școli este cel mai bine promovată prin acțiunile desfășurate, prin
modul în care comunitatea percepe această instituție. Nu mică ne este mirarea când de
multe ori, noi profesorii și munca pe care o desfășurăm cu elevii, suntem neînțeleși.
Toate derivă din percepția asupra școlii, percepție generată de observatori
diferiți. Astfel, asigurarea unui climat școlar pozitiv și prietenos, personalizarea ofertei
educaționale, elaborarea și promovarea unor proiecte educaționale, relațiile de
colaborare între instituții, insuflarea dorinței de integrare în comunitate sunt nimic dacă
în aceste demersuri îi uităm pe părinți. Ei sunt cheia spre integrarea copiilor cu cerințe
educative speciale in societate, ei participă activ ca însoțitori ai acestora în activitățile
ce vizează și promovarea imaginii școlii.
,,Biblioteca, prietena mea” este un proiect ce s-a desfașurat cu sprijinul
părinților, al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă, a Bibliotecii Județene,,George
Barițiu “ Brașov și a vizat o mai bună integrare a copiilor cu CES în comunitate, o
îmbunătățire a modului de exprimare, de comunicare a acestora prin activități de
recreere și joc, prin realizarea de vizionări tematice dar și de expoziții cu lucrări proprii.
Cartea, văzută și nu neapărat citită individual, a fost prilejul intrării într-un nou
univers. Biblioteca a fost mediul propice promovării de lucrări, profesorii și părinții au
fost parteneri în apropierea elevilor de comunitate.
Proiectul s-a desfășurat pe parcursul a doi ani, timp în care au fost atrase și alte
instituții ca Școala Generală nr 15 Brașov, Firma ,,Ceai&Caetera” cu care am organizat
un campionat de Catan și care a oferit premiul de final de proiect.
Toți cei implicați, copii și părinți, s-au simțit valorizați și invitați la a participa
la viața socială, a avea curajul de a-și accepta defectele dar și calitățile.
Succesul proiectului a venit nu din performanța obtinută ci din deschiderea spre
comunicare și implicare activă.
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII

Prof. Dascălu Vasile
Liceul ,,Dimitrie Cantemir” Darabani, jud. 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 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 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
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televizorului și calculatorului acționând asupra sănătății psihice și morale. Acestea
contribuie la transformarea elevilor în persoane incapabile de a se controla
comportamental și emotional. Activitățile de acest gen, cu o deosebită influentă
formativă, au la bază toate formele de acțiuni turistice, ateliere de creatie, concursuri
și parteneriate cu alte instituții
Activitățile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica și creativă de
a ocupa timpul liber al elevilor, instituția de învătământ ce promovează astfel de
activități beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât și
județean sau național. Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională
valoroasă şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând
el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în modul de realizare al activităţii, cât şi
în relaţiile cu elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să permită stimularea
creativă a elevilor.
Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea
tuturor reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face școala accesibila.
Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent
părinții cu tot ce se întâmplă în școala, dar putem promova activităție și implicit școala
în cadrul căreia acestea se desfășoară.
Prin combaretea violenței din unitatea școlară, reducerea incidentelor din
cadrul acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleranței și a unui spirit moralcivic 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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O ŞCOALĂ PENTRU TOȚI, O ȘCOALĂ PENTRU FIECARE

Prof. Dașu Narcisa Gabriela
Școala Gimnazială nr. 7 Buzău
Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Buzău

Școala Gimnaziala nr.7 Buzău este una din cele mai mari școli din județ, ca
număr de copii și ca bază materială. Dispune de dotări moderne, capabile să răspundă
exigențelor impuse de comunitate în ceea ce privește desfășurarea procesului de
predare-învățare-evaluare.
Este amplasată pe locul vechii Școli Generale nr. 7, care a fost dărâmată în urma
cutremurului din martie 1977.
Construcția noii școli a început în anul 1987 și a fost terminată în anul 1991,
când a fost dată în folosință (7 octombrie), având: 25 săli de clasa, laboratoare,
cancelarie, secretariat, cabinet medical, cabinet director, biblioteca, sala de sport,
cabinet de orientare școlară și profesională.
Astfel școala dispune de:
 25 săli de clasa
 4 laboratoare si cabinete (1 de informatica, 1 de biologie, 1 de fizica-chimie, 1
de muzică);
 1 cabinet de consiliere psihopedagogica
 1 cabinet medical
 1 biblioteca cu peste 15000 de volume;
 1 sala de sport;
 2 terenuri de sport;
 mobilier nou, modular;
 conectare la internet prin cablu și wifi;
 table magnetice și videoproiectoare în toate spațiile școlare;
 2 table interactive;
 rețea de alimentare cu apă bine întreținută;
 rețea de termoficare reabilitată;
 ferestre și uși termopan în toată școala.
Oferta educațională a Școlii Gimnaziale nr 7 Buzău este definită în funcție de :
 opțiunile elevilor și ale părinților;
 resursele umane (pregătirea personalului), resursele materiale și financiare;
 interesele comunității locale.
Obiectivele generale ale școlii pentru promovarea ofertei educaționale sunt:
 Crearea și promovarea unei imagini instituționale pozitive în comunitate.
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 Personalizarea ofertei educaționale la nivel instituțional prin diversificarea și
flexibilizarea acesteia în funcție de nevoile și interesele partenerilor și
beneficiarilor procesului educațional.
 Promovarea curriculum-ul școlar și ofertele curriculare și extracurriculare de la
nivelul fiecărei clase.
 Colaborarea eficientă cu toți reprezentanții elevilor, părinților și ai partenerilor
locali, ISJ Buzău.
 Promovarea unor proiecte focalizate pe reducerea abandonului școlar, susținerea
elevilor cu dezavantaj social și conduite de risc, susținerea elevilor în alte
abilități.
 Armonizarea ofertei de servicii educaționale și formare permanentă cu nevoile
specifice identificate în unitatea școlară și comunitatea locală
Școala Gimnazială nr 7 Buzău cultivă un mediu fizic și psihosocial caracterizat prin:
 organizarea tuturor spațiilor școlii pentru a promova apartenența, incluziunea
școlară, diversitatea culturală și învățarea continuă;
 spații școlare încălzite și luminate corespunzător, dotate cu echipamente și
materiale care sprijină învățarea și cu mobilier de mărime adecvată, potrivit
pentru activități individuale și de grup;
 accesibilitatea tuturor spațiilor educaționale și resurselor școlii pentru toți elevii
și profesorii (bibliotecă, laboratoare, cabinete etc.);
În prezent școala este dotată cu centrală termică proprie și a fost utilată modern,
pentru ca mediul educațional în care își desfășoară activitatea elevii și cadrele
didactice din această școală să fie cât mai propice pentru un învățământ de
calitate, să fie cât mai atrăgător pentru elevi și părinți, cât și pentru cadrele
didactice.
 asigurarea unui mediu pozitiv de interacțiune și învățare, bazat pe reguli clare,
negociate, înțelese și acceptate de către elevi și profesori;
 percepția pozitivă a profesorilor și elevilor asupra mediului școlar.
Oferta curriculară a Școlii Gimnaziale nr 7 Buzău urmărește să utilizeze cu maxim de
randament resursele umane și materiale în scopul de a răspunde nevoilor și intereselor
elevilor și părinților prin:
 Existența unui curriculum nucleu aplicat creator, conform metodologiei în
vigoare
 Programe CDŞ elaborate de cadrele didactice în funcție de opțiunile elevilor
 Existența unor programe guvernamentale pentru sprijinirea elevilor provenind
din medii sociale defavorizate (Școala după Școală, burse de studiu, sociale etc)
 Aplicarea unor strategii adecvate nivelului elevilor și a unui demers didactic
formativ
 Pregătirea suplimentară a elevilor pentru examene, concursuri, olimpiade
 Existența unor activități extracurriculare atractive
Oferta extra curriculară a școlii îți propune să extindă activitățile instructiv–educative
în spațiul extrașcolar, prin:
 Organizarea de pregătiri suplimentare pentru prevenirea eșecului școlar și
obținerea performanței;
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 Organizarea de excursii tematice;
 Participarea elevilor la spectacole de teatru, muzică;
 Organizarea de serbări, concursuri;
 Organizarea unor activități cultural - artistice;
 Discuții, dezbateri cu invitați din diferite domenii de activitate;
 Participarea elevilor la cercuri tematice.
Conținutul plăcut, interesant și atractiv al diverselor tipuri și forme de activități
desfășurate în școală, precum și ambianța oferită, determină participarea tot mai
numeroasă a copiilor dornici să-și manifeste aptitudinile și imaginația creatoare în
diferite domenii de activitate și să-și pună în practică propriile lor inițiative și proiecte
sub îndrumarea profesorilor.
Pentru perioada următoare, la nivelul școlii noastre, se vor implementa două noi
proiecte Erasmus + 2020-2022: # GREEN LIFE și # PAST, PRESENT, FUTURE – IT
IS ALL IN THE SKY.
Dintre proiectele derulate la nivelul catedrei de Informatică și TIC în anul școlar curent
menționăm:
The Hour of Code Campaign, Proiect Educațional Național Activitate Extra curriculară
„Arta Povestirii, metodă interactivă în arta educației”, Proiectului Județean ,, Atelierul
Bucuriei”- Ediția a III-A, Proiect "Împarte - Educă - Donează" - Proiect Educațional
de Voluntariat și Incluziune Socială, Proiectului educațional de voluntariat ”Oferă un
zâmbet”, Proiect de parteneriat educațional „Misterul de cărți”, Proiect educativ de
educație incluzivă prin activități extrașcolare „Școala un sprijin ptr fiecare”, Proiect
Educațional Județean ,,Poveste De Crăciun” Ediția a III-a, Proiect Educațional
Interjudețean Tradiții De Crăciun, Ediția a IV-a, cuprins în cadrul Proiectului
eTwinning Împreună De Sărbători.
În consecință, activitatea extracurriculară reprezintă spațiul aplicativ care permite
transferul și aplicarea cunoștințelor, abilităților, competențelor dobândite în sistemul
de învățământ. Prin formele sale specifice, activitatea extrașcolară dezvoltă gândirea
critică și stimulează implicarea tinerei generații în actul decizional în contextul
respectării drepturilor omului și al asumării responsabilităților sociale, realizându-se
astfel o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea comportamentală.
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„Grigore Moisil” din Năvodari – o școală pentru fiecare

Profesor: David Cornelia
Școala Gimnazială „Grigore Moisil”, Năvodari

Rolul școlii este acela de a susține elevii în procesul de autocunoaștere, de a
realiza o relaționare corectă cu familia, colegii și mediul din care fac parte, de a
dezvolta abilitățile de comunicare eficientă și management al emoțiilor, de a îmbunătăți
starea de conștientizare a propriului potențial, de a dezvolta talente și abilități
personale, orientate spre îmbunătățirea calității vieții.

În acest sens, cadrele didactice și elevii sunt implicați într-o serie de activități și
proiecte care vizează promovarea imaginii școlii. Astfel, se desfășoară în mod constant:
 Activități de tip SNAC – copiii aduc fructe, legume, alimente neperisabile, haine
și jucării care sunt donate familiilor nevoiașe din localitate și nu numai;
 Ziua Porților Deschise – activitate de promovare a școlii, în rândul preșcolarilor,
ocazie cu care aceștia sunt invitați împreună cu părinții să-i cunoască pe elevii din
clasele primare, să participe la scurte activități alături de aceștia, dar, totodată, un prilej
de a prezenta baza materială de care dispune școala noastră: laboratoare pentru toate
disciplinele, bibliotecă dotată cu un fond de carte nou și numeros, table inteligente,
table magnetice, calculatoare și videoproiectoare, mobilier ergonomic individual,
sistem video de monitorizare, detectoare de incendiu, dozatoare cu dezinfectant în
toate sălile de clasă și dozatoare de apă pe fiecare etaj;
 Ziua „Grigore Moisil” – activități dedicate mentorului școlii, concursuri,
competiții sportive, exerciții de creație, aplicații de matematică interactivă, probleme
de logică și perspicacitate, jocuri cu piese LEGO;
 Simulări lunare, la nivelul școlii, la disciplinele matematică, limba și literatura
română, pentru elevii clasei a VIII-a, din 2015 până în prezent, care au generat o
promovabilitate de peste 95% în fiecare an;
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 Ziua G – proiect național cu activități și tematici diverse, cum ar fi: Ziua
Sănătății, Ziua Salutului Politicos, Ziua Verde, Ziua Coloratului, Ziua Zâmbetului,
Ziua Corespondenței, Ziua proverbelor, Ziua Complimentelor, Ziua Costumului
Popular, Ziua Mimului, Ziua Cititului Împreună, Ziua Benzilor Desenate, Ziua
Animalelor de Companie și altele;
 Proiectul „Salvați copiii!” – activități de conștientizare a impactului sărăciei
asupra limitării accesului la educație, de asigurare de șanse egale pentru copiii cu
dizabilități, de prevenire a fenomenului bullying etc.;
 Programul „After school” – respectarea unui orar zilnic, bine stabilit, care
presupune: asigurarea unei mese calde, efectuarea temelor sub îndrumarea permanentă
a cadrelor didactice, activități sportive, recreative și de învățare a unei limbi străine;
 Programul „A doua șansă” – alternativă educațională de continuare a studiilor
întrerupte, atât la nivel primar, cât și gimnazial, finalizate cu certificate de absolvire;
 Proiectul – program „Măsuri integrate de prevenire a abandonului școlar și
protecție a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate” – activități remediale la
disciplinele limba și literatura română și matematică;
 Proiectul Erasmus + „Key for Innovative Teaching” (KIT) – proiect european
desfășurat în colaborare cu școli din Belgia și Italia, care a urmărit identificarea
tipologiilor de predare-învățare-evaluare specifice unor țări din spațiul european, cu o
cultură educațională diferită;
 Proiectul „Discover - Școală de vară” în colaborare cu AISEC Constanța–
implicarea elevilor de la ciclurile primar și gimnazial în activități care au vizat inițierea
și susținerea conversațiilor în limba engleză, precum și activități care au presupus
lucrul în echipă, activități de autocunoaștere și de orientare către noi soluții, dincolo de
barierele lingvistice, alături de studenți voluntari din centre universitare din mai multe
părți ale lumi (China, Thailanda, Turcia și Palestina), cazați în familli ale elevilor din
școala noastră, care au luat contact cu civilizația și cultura românească;
 Proiectul „ ECO-ȘCOALA” - singura școală din localitate care are acest statut
și care a obținut timp de 7 ani consecutiv simbolul mondial Steagul Verde – distincție
oferită de către CCDG și FEE, ca urmare a desfășurării constante de activități specifice
păstrării și protejării mediului înconjurător;
 Proiectul „Poteci prin suflet de copil” – proiect desfășurat cu părinții și elevii din
clasele V-VIII, în parteneriat cu Asociaţia de Părinţi a şcolii, pus în aplicare de către
profesorul psiholog al şcolii, profesorul logoped al şcolii alături de cadrele didactice,
cuprinzând activităţi extraşcolare relevante din perspectiva prevenirii şi combaterii
violenţei, a abandonului şcolar şi a părăsirii timpurii a şcolii;
 Proiectul național „Scoală după școală” – susținerea activităților remediale și de
recuperare a decalajelor de învățare, pentru toți elevii școlii;
 Proiectele naționale „Alimentare din surse proprii” și „Panouri fotovoltaice –
energie verde” – susținerea parțială a consumului de apă și de curent din resurse proprii;
 Revistele „Sclipiri” (publicație școlară bianuală, cu ISSN 2393-4573, ISSN-L
2393-4573) și „Magister vitae” (publicație anuală pentru cadrele didactice, cu ISSN
2559 – 3153, ISSN-L 2559 – 3153);
Așadar, misiunea școlii este de a integra resursele educaționale ale diverșilor
factori educaționali, școlii revenindu-i rolul de coordonare și ordonare a acestor
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influențe. Aceasta urmărește crearea unui climat educațional de calitate, incluziv,
stimulativ pentru dezvoltarea individuală a fiecărui beneficiar al sistemului
educațional, astfel încât să dea sens încrederii și aspirațiilor sale.
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COLABORAREA GRĂDINIŢĂ – FAMILIE

Prof. înv. preşcolar Dedu Ilona Ramona
G. P. P. ,,Sf. Mucenic Mina,, Ploieşti

Preşcolaritatea este perioada formării iniţiale a personalităţii, perioada apariţiei
primelor relaţii şi atitudini ce constituie un nivel superior de organizare a vieţii psihice
a copilului. În preşcolaritate vom întâlni detaşarea, desprinderea copilului de câmpul
perceptiv, o mai mare organizare şi stabilizare a comportamentelor, fapt posibil datorită
modificărilor esenţiale care se produc în structura activităţii psihice. Mediul familial
ocupă un loc central în multitudinea factorilor determinanţi ai evoluţiei individului.
Copilul este un ”candidat la maturizare” (H. Pierot), deosebit de receptiv la
influenţele pozitive sau negative care se exercită asupra lui. El trebuie socializat şi
modelat, fundamentarea personalităţii sale realizându-se, în mare măsură, în interiorul
familiei acestuia.
La vârstele mici, adaptarea copilului se realizează prin imitaţie, acesta
raportându-se permanent la persoana adulţilor. Atitudinea părinţilor trebuie modelată
în raport de vârsta şi temperamentul copiilor, de la dragoste, protecţie, acceptare şi
îndrumare către cooperare, angajare reciprocă la viaţa familială cu recunoaşterea unei
minime independenţe. La vârsta preşcolară un factor educativ important este grădiniţa,
care desfăşoară un amplu proces instructiv-educativ şi are cadre cu pregătire
profesională corespunzătoare, ce aplică metode şi procedee pedagogice consacrate.
Educatoarea grupei trebuie să cunoască specificul fiecărui stadiu de dezvoltare a
copilului, disponibilităţile intelectuale precum şi particularităţile lui comportamentale
şi caracteriale.
Există două dimensiuni principale ale implicării reciproce a instituţiei de
învăţământ şi familiei în favoarea copilului: dimensiunea relaţiei copil - părinte şi
dimensiunea relaţiei grădiniţă - familie.
Dimensiunea relaţiei copil - părinte vizează controlul frecvenţei, al rezultatelor
şcolare, îndeplinirea sarcinilor şi susţinerea spirituală şi materială a activităţii didactice
a copilului. Cealaltă dimensiune se referă la alegerea unităţii de învăţământ, la
contactele directe ale părinţilor cu cadrele didactice, care pot fi întâlniri colective dintre
cadrele didactice şi asociaţiile părinţilor, reuniunile de informare a părinţilor cu privire
la diferite conţinuturi şi metode şcolare.
Relaţia grădiniţă - familie nu se poate constitui fără asigurarea unei condiţii de
bază, fundamentală: cunoaşterea familiei de către educatoare, a caracteristicilor şi
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potenţialului ei educativ. Educatoarea trebuie să cunoască mai multe aspecte ale vieţii
de familie, deoarece aceasta o ajută în cunoaşterea şi înţelegerea copiilor . Cu cât
colaborarea dintre educator şi părinţi este mai strânsă cu atât mai bine ambii actori vor
cunoaşte mai bine copilul.
Dialogul educatoare-părinte se poate organiza, fie individual prin consultaţii, cu
fiecare familie, fie în adunările organizate cu părinţii; se informează reciproc, ceea ce
contribuie atât la buna desfăşurare a procesului educaţional din grădiniţă, cat şi la o
buna educaţie în familie.
Participarea părinţilor la activităţi ale grupei reprezintă un alt prilej de cunoaştere
a părinţilor, dar şi un mod prin care aceştia sunt familiarizaţi cu programul grupei, cu
conţinutul şi metodele didactice, cu materialele didactice şi mijloacele necesare
desfăşurării activităţilor, cu modul de comunicare şi abordare a situaţiilor problematice,
cu semnificaţia respectului faţă de copil.
Participarea părinţilor la excursii, vizite, serbări, aniversări. La serbare pot
participa părinţi şi rude ale copiilor. Părinţii por fi implicaţi nu doar in organizarea
acestor evenimente, dar pot veni şi cu sugestii, propuneri de teme, de activităţi.
Lectoratele cu părinţii, organizate sistematic, au drept scop o vie propagandă
pedagogică în rândul comunităţi. Părinţii de la un întreg nivel beneficiază, în cadrul
lectoratelor, de prezenţa şi consilierea unor specialişti din domeniul psihopedagogiei
sau a unor reprezentanţi ai instituţiilor cu care grădiniţa derulează programe în
parteneriat (poliţie, dispensar medical, instituţii culturale, ONG-uri).
Realizarea unor vitrine cu material informativ de specialitate poate stimula
interesul şi curiozitatea părinţilor. Consultarea unora dintre acestea (cărţi, broşuri,
referate, planuri de intervenţie, etc.) contribuie la lărgirea experienţei pedagogice a
părinţilor şi, implicit, la o implicare potrivită în anumite situaţii educaţionale.
Realizarea unor afişe speciale poate avea un rol stimulativ de a oferi copiilor
condiţii corespunzătoare de viaţă, de activitate intelectuală, de hrană etc., pentru
eliminarea exploatării copiilor, determinarea părinţilor a-şi integra copiii în activităţi
recreative, în cluburi ale copiilor etc.
Factorii de modelare a personalităţii umane trebuie să interacţioneze ca un tot
unitar, sub forma unui sistem bine închegat, pentru atingerea ţelului comun: educarea
copilului. Pentru aceasta, este nevoie de un schimb permanent de informaţii, de
completare şi valorificare a influenţelor dirijate spre micul învăţăcel.

Bibliografie:
1. Băran, Adina, Parteneriat în educaţie: familie – şcoală – comunitate, Editura
Aramis Print, Bucureşti, 2004
2. Bunescu, G., Alecu, G., Badea, D., Educaţia părinţilor. Strategii şi programe,
Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1997
3. Dumitrana, Magdalena, Copilul, familia şi grădiniţa, Editura Compania,
Bucureşti, 2000
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Promovarea imaginii școlii

Prof. înv. preșcolar Dehelean Ana-Maria
Grădinița P. P. Nr. 12 Arad

Educația unui copil se bazează pe trei elemente foarte importante, care
contribuie la formarea și dezvoltarea personalității viitorului adult. Aceste elemente
sunt bagajul ereditar cu care vine copilul și care ne dă nouă posibilitatea de a modela
procesul educațional la particularitățile lui, familia din care provine copilul și care
contribuie semnificativ la formarea și dezvoltarea lui, indiferent de gradul de implicare
efectivă în educația acestuia (atât implicarea, cât și neimplicarea își lasă amprenta
asupra acestuia) și unitatea de învățământ în care are loc educația formală a copilului
și în care acesta își petrece foarte mult timp.
În societatea actuală, unitatea de învățământ trebuie să fie pregătită să facă față
unor cerințe tot mai complexe din partea tuturor actorilor locali și să își revendice locul
său în viața copiilor pe care îi educă dar și în centrul comunității. Aceste cerințe
transformă grădinița/școala într-un un mediu în permanentă schimbare, care vine
mereu în întâmpinarea și satisfacerea acestor cerințe și nevoi, totodată, ale noilor
generații. Internetul, privit cu reticență inițial, a devenit acum un mediu de promovare
nelimitat, prin care o unitate școlară își poate construi o imagine.
Contextul pandemic a dat întreaga rutină peste cap, ne-a învățat pe toți că
schimbările pot surveni în orice moment și că este necesar să știm să ne adaptăm, pentru
că până la urmă o vom face, chiar dacă mai greu. După cum am spus, promovarea școlii
este importantă din multe puncte de vedere.
În primul rând, promovarea reprezintă susținere și dezvoltare în același timp. Cu
ajutorul internetului, pentru că acolo informația se diseminează foarte repede, putem
susține instituția în care activăm. Cel mai ușor se poate realiza acest lucru prezentând
activitățile interesante, proiectele sau excursiile la care participă preșcolarii împreună
cu cadrele didactice coordonatoare.
În al doilea rând, prin promovare, acea unitate școlară devine mult mai cunoscută
și cel mai indicat este să își promoveze activitățile, după cum spuneam mai sus. Sigur
că, în promovarea imaginii școlii intervine și feed-back-ul celor care au beneficiat de
educația acelei școli, iar acesta este un alt element important în promovare. Prin
diseminarea informațiilor în mediul online, se prea poate ca acele informații să fie
vizualizate și de diferiți sponsori care doresc să vină în sprijinul sistemului educațional
românesc, pentru a le oferi copiilor un start bun în ceea ce privește punerea bazelor
educației lor.
În al treilea rând, după cum spuneam, pandemia ne-a forțat pe toți să ne
readaptăm. După cum probabil știți, părinții nu mai au acces în unitățile de învățământ
și sunt stresați, reticenți și îngrijorați din acest motiv. Prin promovarea online, putem
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să venim în sprijinul acestor sentimente ale lor și să le arătăm exact ce se întâmplă în
grădiniță/școală, să le arătăm cum lucrează copiii lor și ce fel de activități desfășoară.
Prin urmare, promovarea imaginii școlii aduce doar beneficii pentru toți actorii
locali. Copiii pot beneficia de o educație de calitate, părinții beneficiază de cunoașterea
activităților din grădiniță, iar profesorii și școala implicit se bucură de recunoașterea la
nivel local sau poate chiar național a acelei unități școlare.
În concluzie, imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce
așteaptă și au nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale,
individualizarea învățării, combaterea discriminării, reducerea violenței, promovarea
unui comportament moral pozitiv și participarea la activități extrașcolare. Școala
noastră, în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante și colective.
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE ȘI LA GRĂDINIȚĂ

Prof. Demeter Helen – Lenke
Grădinița cu P. P.” Piticot” – Dej

Familia este celula de bază a societăţii. Din punct de vedere sociologic,
reprezintă o grupă de persoane înrudite între ele prin legături de sânge sau prin
căsătorie. Acestea se cunosc între ele foarte bine, şi sunt grupate în jurul unor idealuri
şi principii de comun acceptate. De obicei locuiesc împreună. Grupele mici reprezintă
o asociere dintre câteva persoane pentru a petrece mai mult timp împreună, a se
cunoaşte mai bine unele pe altele, având scopuri şi ţinte comune. Dintre acestea putem
enumera grupe de la grădiniţă, de la şcoală, de la locul de muncă, grupuri de prieteni,
diferite cluburi, etc. Grupurile pot fi categorisite ca fiind cu caracter formativ sau
informativ. Din punct de vedere sociologic, grupurile familiale sunt reprezentate de
persoane asociate între ele prin căsătorie, filiaţie, sau adopţie.
Familia este locul unde copii au posibilitatea de a se forma şi informa deopotrivă.
Aici li se conturează personalitatea şi concepţiile personale. Nu există în societate un
loc mai potrivit pentru un copil decât familia pentru a se pregăti pentru viaţă. Copilul
trebuie să înveţe în familie adevăratele valori precum respectul faţă de alţii, dragostea,
ataşamentul, răbdarea, etc. Caracterul este cel mai de preţ obiectiv pe care un copil
trebuie să şi-l însuşească în sânul familiei. Astfel, el va fi pregătit să înfrunte toate
provocările vieţii.
Grădiniţa înseamnă teritoriul, atmosfera, concepţia, personalul didactic,
jucăriile, într-un cuvânt spiritualitatea, modul de gândire şi cel de a acţiona ce sunt
realizate în funcţie de obiectivele stabilite.
Grădiniţa este acel loc unde copilul se dezvoltă dincolo de potenţialul familiei
restrânse. Sub supravegherea atentă a cadrelor didactice pregătite special pentru
grădiniţă, copilul învaţă să relaţioneze cu alţi copii de vârsta lui, să-şi comunice
dorinţele, intenţiile, bucuriile şi durerile deopotrivă. Învaţă cum trebuie rezolvate
situaţiile conflictuale şi tensionate de natură relaţională cu colegii. Copilul învaţă să
asculte şi să observe nevoile altora, precum şi modalităţile de a interveni atunci când
este cazul. Dezvoltarea emoţională şi intelectuală cunoaşte o ascensiune pe care nu ar
fi putut-o realiza niciunde în altă parte. Oricât de bune ar fi relaţiile dintr-o familie,
niciodată nu va putea compensa lipsa grădiniţei.
Grădiniţa este o instituţie deschisă. Aceasta înseamnă că, părinţii au posibilitatea
de a o vizita oricând şi pot observa activităţile desfăşurate în incintă, precum şi să
intervină cu idei şi observaţii atunci când este nevoie sau sunt solicitaţi. Activităţile
din grădiniţe sunt variate. O parte dintre activităţi, mai ales in grupele mici, sunt
concentrate asupra igienei si a gesturilor elementare: dezbrăcarea, mersul pe rând la
toaleta, îmbrăcarea, spălatul pe mâini. La grădiniţă, copilul îşi petrece o buna parte din
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zi învăţând sa se ocupe de el însuşi şi să-şi aştepte rândul. Pe lângă aceasta, sunt
activităţile pe domenii experienţiale: domeniul om şi societate, domeniul limbă şi
comunicare, domeniul ştiinţei, domeniul estetic şi creativ, domeniul psiho-motric, în
cadrul căreia activităţile sunt planificate şi realizate în aşa fel, încât dezvoltare copiilor
să fie complexă.
Vârsta preșcolară este fără îndoială temelia educativă a întregii vieţi. Datorită
vârstei mici, educaţia preşcolară capătă un caracter specific. Această perioadă de
îngrijire şi educaţie formează temelia întregii vieţi de mai târziu.
Familia și grădinița contribuie în egală măsură ca principalii factori educativi la
reuşita copilului în viaţa. Asigurarea unui parteneriat real intre acestea, realizarea unei
unităţi de cerinţe între ele şi implicarea lor, va duce implicit la o instruire corectă a
copiilor, la evitarea erorilor in educaţie şi la soluţionarea problemelor inerente care
apar.
Integrarea copilului in forma de colectivitate preşcolară comporta un prim efort
de adaptare la viaţa socială şi totodată extinderea mediului social accesibil copilului.
În perioada preşcolară el îşi dobândeşte rolul său social intr-o colectivitate, şi obţine o
altă dimensiune in interiorul familiei. In colectivitate, copilul stabileşte cu totul alte
raporturi decât in familie. Dintre ele enumerăm următoarele: învaţă să se subordoneze
unui program şi a unor activităţi comune ale colectivului din care face parte; stabileşte
relații cu alți copii.
Educația în familie ocupă un loc important in formarea 'puiului de om' care
trebuie să găsească aici condiţii de dezvoltare fizică, perceptivă, intelectuală, personală
şi socială. Din primii ani de viaţă, personalitatea adultului de mai târziu prinde contur
şi se manifestă prin elemente concrete cum sunt: temperament, caracter, însuşiri,
capacităţi, abilităţi şi aptitudini. Cei şapte ani de acasă sunt hotărâtori in procesul de
adaptare şi integrare la viata socială şi aşa marcată de influenţele mediului socioeconomic.
Familia este instituția primordială unde copilul dobândește cea dintâi școala
vieții. Nu întâmplător, părinţii sunt gata să-şi spună cuvântul chiar şi in cele mai dificile
probleme de educaţie. O bună colaborare între grădiniță și familie va avea efecte
pozitive şi durabile în timp, asigurând performanțe educative remarcabile.
Educaţia este un proces complex şi anevoios. Pentru realizarea acesteia în viaţa
unui copil este nevoie de efortul tuturor factorilor de influență: părinți, grădiniță și apoi
școală. Efortul susținut va fi răsplătit în viaţa copilului, iar rezultatele vor fi peste
măsură. O educaţie corespunzătoare uşurează şi netezeşte traiectoria vieţii tinerilor,
ajutându-i să se integreze în societate corespunzător.

BIBLIOGRAFIE:
1. Óvoda - http://www.szines.sulinet.hu/6.html
2. Debutul la grădinita
http://translate.google.ro/translate?hl=ro&langpair=en|ro&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Sc
hool, 2011 aprilie
3. Vekerdy Tamás – Gyerekek, óvodák, iskolák, Saxum Kiadó, Kaposvár, 2001
4. http://articole.famouswhy.ro/familie__gradinita__scoala/
5. Magdalena Dumitrana - "Copilul, familia şi grădiniţa – Editura Compania 2000
6. Revista invăţământul preşcolar nr. 1-2/1997

338

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 1, ianuarie, 2022

PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII

Prof. înv. primar Demușca Livia
Școala Gimnaziala Satul Tuta

Tot mai multe școli sunt instruite pentru a face față numeroaselor cerinte
complexe care vin din partea societății actuale și constientizează rolul important pe
care-l au în viața celor de a căror educație sunt direct responsabile. Cu ajutorul
internetului, care este o sursă nelimitată de informare, unitățile școlare se pot
promova cu ușurință și cu eficacitate. Cei ce beneficiază de pe urma acestei promovări
fiind atat cei implicați în actul de predare-învățare, cât și cei din afara mediului scolar,
adică întreaga comunitate locală.
Promovarea unei imagini pozitive în comunitate are ca punct de plecare,
rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții acordând o importanță sporită
acestui aspect. Consolidarea unei imagini pozitive se realizează prin aportul fiecărui
cadru didactic din unitatea respectivă care se face atât printr-o educație centrată pe
elev cât și prin utilizarea a cât mai multor mijloace tehnologice atractive și facile .
Reducerea abandonului şcolar prin sprijinirea elevilor cu o situație materială
precară, prin diverse metode și strategii, este o altă inițiativă care validează eficacitatea
unei bune colaborări dintre cei implicați în procesul de educație și comunitatea locală.
O imagine pozitivă a școlii este întărită și prin elaborarea unor proiecte la nivel
local și activități extrașcolarecare, ca de exemplu: concursuri, ateliere de creație, care
nu fac altceva decât să susțină şi șă încurajează abilitățile celor ce beneficiază de
educație
Aceste activități extracurriculare sunt o alternativa sănătoasa, practică și creativă
de a ocupa timpul liber al elevilor, instituția de învătământ ce promovează astfel de
activități beneficiind de imaginea pozitiva , atât la nivel local, cât și județean sau chiar
național.
Concluzionând, putem afirma că imaginea școlii poate fi promovată printr-o
educație de calitate, facilitarea accesului la ofertele educaționale, printr-o educatie
centrată pe elev, participarea la activitați extrașcolare ,exemple de bune practici etc.
Fiecare cadru didactic este direct răspunzător ,prin implicarea de care dă
dovadă, de o promovare cât mai eficientă a imaginii unității de învățământ în care
își exercită meseria.
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O Zi artistică a Culturii în Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” din Cluj-Napoca:
EminMemento 15 ianuarie 1850

prof. Diana BERINDEIE și Mirela TOMOIAGĂ,
Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu, Cluj-Napoca

Anul acesta, de Ziua Culturii Naționale, s-au împlinit 172 de ani de la nașterea
poetului Mihai Eminescu. Despre numele său am vorbit de fiecare dată cu emoție și
am încercat să-l reactualizăm din perspectiva receptării estetice a fiecărei noi generații.
Fără să-l mitizăm, fără să-l demitizăm, cu această ocazie ne-am gândit să recompunem
cei 172 de ani care ne despart (sau ne apropie) de momentul nașterii sale prin tot atâtea
trepte-versuri. Iar prin această metaforă am înțeles deopotrivă versuri pe care el le-a
dăruit posterității, rânduri din scrisorile sale, dar și poezii pe care elevii școlii noastre i
le-au dedicat artistului sau câteva cuvinte din epistole imaginare pe care aceștia i le-au
expediat în eternitate. În acest fel, am resimțit o continuitate între ieri și azi și ne-am
exprimat revendicarea de la valorile culturale transmise de poet.
Activitatea a fost concepută sub forma unei piese de teatru, la care au participat
20 de elevi din clasele IX-XII. Debutul momentului artistic a constat într-o
contemporană și elegantă replică la poezia Și dacă... a scriitorului, prin care cadrul
festiv a fost creat într-un mod natural (cu acceptarea tacită a epigonismului
consubstanțial tuturor ființelor): Și dacă azi sărbătorim / Un nume-n a lui țară / E ca să
ne reamintim / De dragostea cea rară. / Și dacă versuri se mai scriu / La ceas târziu în
noapte / E fiindcă Eminul cel viu / Ne suflă-ale lui șoapte. / Și dacă-n texte respirăm /
Azi, zi de cincisprezece, / E ca o Muză să-ntrupăm / Pe-un timp ce nu se trece... / Și
dacă vremea chiar a stat / Aici, și-n codri, și-n izvoare, / Am dobândit ce el ne-a dat: /
Chemări nemuritoare! Ulterior, a avut loc un duet între „vocea” poetului – care a recitat
versuri din Stau în cerdacul tău și Scrisoarea II – și o „voce” din posteritate – care a
citit o epistolă originală, creație proprie a unei eleve din clasa a XII-a Filologie.
Expeditorul și destinatarul au fost imaginați stând față în față, la departare unul de altul,
fiecare scriind la masa lui; scrisoarea Eminului a fost citită cu ochii în foi, retras de
lume, în timp ce epistolierul din contemporaneitatea noastră privea parcă peste timp șii căuta ochii artistului...
Mai apoi, s-a făcut o trecere bruscă la ipostaza revoltată a poetului, pe versuri
din De vorbiți, mă fac că n-aud...; actorul a început brusc, apoi revolta s-a estompat și
s-a schimbat în sensibilitate, pentru că el și-a dus mâna la inimă, pregătind momentul
următor despre tema iubirii. Acesta a urmărit Replicile îndrăgostitului și ale iubitei, în
dublă ipostază, angelică și demonică. Poetul și iubita au venit din părți diametral opuse,
s-au apropiat treptat, până s-au atins (ca într-un pas de dans). Poetul a făcut o plecăciune
în fața Muzei (dublu ipostaziate), sărutându-i mâna atunci când i-a declarat iubirea, iar
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femeia a facut un gest de reverență la final. În completarea replicilor anterioare, întrun alt cadru, alți doi interpreți, fată și băiat, au stat spate în spate și s-au întors unul spre
altul doar la rostirea ultimei strofe; au vorbit încet, suav și blând, ca într-o rugă.
La apropierea momentului final, trei elevi au împrăștiat flori de tei și de plai, iar
un copil a suflat dintr-un corn (pe versuri din Floare de tei), în timp ce s-a văzut o
lumină puternică, iar muzica s-a estompat. În incheiere, a avut loc un nou duet poetic,
de foarte mare impact, de data aceasta pe versurile a două eleve din clasa a XII-a
Filologie, moment intitulat Coliziune de inimi. Elevele au venit pe scenă cu spatele una
la cealaltă, s-au ciocnit și și-au vorbit, străduindu-se să ridice imaginar aripa unui înger
de geniu răstignit...
Un aspect important în realizarea activității l-a reprezentat jocul de rol al
actorilor, vestimentația lor în alb-negru și în nuanțe graduale de albastru (pur, aproape
infinit...), alături de muzica pe care și-au ales-o singuri (muzică instrumentală, muzică
astrală și fragmente din operele lui Richard Clayderman). Întreaga activitate a fost
jucată în sala festivă a liceului și filmată de către doi voluntari din clasa a IX-a, putând
fi folosită ca un model de bună practică și demonstrând că este cu adevărat posibil un
dialog între generații, pe minunatele note ale poeziei.
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII

Prof. înv. prescolar Dimancea Florentina
Scoala gimnaziala nr. 1 Orbeasca de Sus
Structura: Grădinița nr 1 Orbeasca de Sus

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.
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE ȘI ȘCOALĂ

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR DINA DANIELA
GRĂDINIȚA P. P. “LICURICI” OVIDIU
Educaţia ne însoţeşte pe tot parcursul vieţii. Pentru ca un individ să aibă şansa de
a primi o educaţie normală şi corectă trebuie să crească într-o familie care să-i ofere
modele demne de urmat, părinţi care să se implice în activitatea de la şcoală, să-l susţină
şi să-l încurajeze pe copil.
Fără educaţie nu putem să ne integrăm în societatea actuală, care este într-o
continuă schimbare. Nevoia de adaptare este atât de puternică încât ne împinge către
toate mijloacele posibile prin care se poate produce educaţia, atât la nivel micro
(familia, şcoala, biserica), cât şi la nivel macro (societatea).
Personalitatea fiecărui individ este dezvoltată de către educaţie, iar odată cu
aceasta şi latura spirituală, dar şi psihologică. Alături de familie, şcoala joacă un rol
foarte important în procesul educaţiei, dar şi a-l dezvoltării personalităţii.
Nu am fi ceea ce suntem astăzi dacă mediul în care am trăit şi ne-am dezvoltat dea lungul vieţii, din copilărie şi până la maturitate, nu ar fi fost benefic, iar între
componentele lui nu ar fi existat un echilibru care să ne definească personalitatea.
Există foarte mulţi furnizori de educaţie: şcoala, biserica, societatea, mass-media,
familia. Educația există în toate domeniile vieții de zi cu zi, chiar şi printre oamenii cu
care trăim și de la care avem ceva de învățat.
Rolul cel mai important în educația fiecărui individ, alături de școală îl are familia.
Din această micro societate numită familie pornește tot: percepția asupra vieții, stilul
de viață, credința, cât și moralitatea și conduita. Astfel, mediul în care copilul va crește
se va răsfrânge în mod iminent asupra dezvoltării sale psihice.
Dacă ne gândim la câţi oameni trăiesc în ziua de astăzi în oraşe am putea să
credem că toţi au acces la acelaşi nivel de educaţie, însă acest lucru este fals. Nu toate
informaţiile pe care le receptăm din mediul exterior ne dezvoltă pozitiv gândirea şi
comportamentul. Suntem expuşi zilnic la sute de informaţii care au un anumit impact
asupra noastră, dar nu totul ne este util.
Din cele mai vechi timpuri, oamenii au fost însoţiţi de educaţie, importanţa
acesteia sporind cu fiecare generaţie. Educaţia reprezintă fundamentul vieţii oricărui
om cu ajutorul căreia s-au putut dezvolta percepţia despre lume, gândirea, stilul de
viaţă, conservarea valorilor sociale, dar şi spirituale.
Unul dintre rolurile cele mai importante ale educaţiei este acela de a influența,
transforma și dezvolta personalitatea indivizilor. Procesul aceste este influențat atât de
factorii genetici, cât și de mediile educogene în care individul se află la un moment dat.
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Etapele ce duc la dezvoltarea personalității umane reprezintă, din punctul meu de
vedere, cele mai importante obiective din existența noastră, ca ființe inteligente, ce au
transformat societatea actuală într-una educativă perfecționistă.
Primii educatori cu ajutorul cărora se realizează educaţia sunt părinţii. Importanţa
acestei educaţii, ca şi cea a şcolii, se răsfrânge asupra tuturor laturilor personalităţii
copilului, în funcţie de particularităţile de vârstă, dar de cele individuale ale acestuia.
Trebuinţele şi dorinţele copilului cresc pe măsură ce copilul se dezvoltă.
De când copilul începe şcoala şi până la finalizarea acesteia, trebuie menţinută o
relaţie strânsă cu părinţii în ceea ce priveşte dezvoltarea lui către viaţa de adult. Nu
numai copilul, cât şi părinţii trec prin diferite etape care îi supun la felurite încercări de
ordin psihic, de aceea este benefică antrenarea părinţilor în munca educativă a şcolii.
Şcoala are un rol major în formarea personalității oamenilor. Profesorul trebuie să
cunoască bine condiţiile vieţii de familie unde trăieşte copilul. Acest lucru se realizează
prin vizitarea familiei, pentru cunoaşterea condiţiilor de viaţă, activitatea şi odihna.
Relaţia dintre părinţi şi copii, precum şi climatul familial, în general, reprezintă motive
de îngrijorare în ceea ce priveşte dezvoltarea fizică şi psihică normală a copilului.
Școala nu îl poate învăța pe individ totul, iar educația nu se bazează numai pe
școală, chiar dacă mulți o atribuie strict școlii. Acest lucru este o greşeală, părinţii
având obligaţia de a se asigura că există condiţiile necesare pentru o educaţie pozitivă
atât la şcoală, prin implicarea lor în activităţile elevilor, cât şi acasă, unde copilul se
simte protejat şi unde anumite reţineri, pe care le are acesta la şcoală, dispar.
Putem observa, aşadar, că educaţia nu ţine numai de însuşirea unor norme sociale
specifice traiului uman sau de un anume tip de comportament, ci îşi are originea în
mediile de dezvoltare ale individului şi în percepţiile sale despre lume, deoarece
acestea îl vor însoţi de-a lungul existenţei sale.
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Școala cu buline!

Prof. Din Maria - Andreea
Școala Gimnazială Anton Pann, Rm. Vâlcea

Școala Gimnazială Anton Pann din Rm. Vâlcea sau ,, Școala cu buline” este un
concept dezvoltat acum câțiva ani când echipa implicată în elaborarea planului de
marketing al școlii a hotărât că este vremea schimbărilor în rândul clasamentului/
poziționării în rândul școlilor gimnaziale din Municipiul Rm. Vâlcea.
(https://www.youtube.com/watch?v=JT8KGcneWwA – video de promovare și panou
de promovare https://scoalaantonpann.ro/inscriere-invatamant-primar/ ). Pentru acest
aspect școala a realizat prin echipa de la proiecte o serie de activități și au obținut
implimentarea a două proiecte ERASMUS+ ,,COEXISTENCE, RESPECT AND
COOPERATION”- dedicat elevilor și profesorilor din învățământul primar și
„PLAYFUL MATHEMATICS”- dedicat profesorilor și elevilor din învățământul
gimnazial. A început o serie de proiecte de reamenajare a parcului din fața școlii, la
care au acces toți eleviii unității.
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Următorul proiect a fost dedicat elevilor de învățământ primar și a urmărit
plasarea unor jocuri în curtea interioară pe care cei mici să le acceseze în pauze și după
finalizarea cursurilor.
Profesorul de Arte platistice împreună cu elevii talentați de la învățământul
gimnazial au realizat desene cu vopsea permanentă pe spațiile din jurul sălii de sport.

Mai multe dintre proiecte de promovare ale unității de învățământ se pot vizualiza
pe site-ul refăcut chiar în acest an școlar 2021-2022: https://scoalaantonpann.ro/
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Activități realizate pentru promovarea imaginii unității de învățământ

Prof. Dinu Cristina Fabiana
Liceul Tehnologic ”Danubius”, Corabia, Olt

În zilele noaste, unitatea de învățământ trebuie să fie pregătită să facă față unor
cerințe tot mai complexe din partea societății contemporane și să își revendice locul
său în viața copiilor pe care îi educă dar și în centrul comunității. Cerințele
beneficiarilor fac din unitatea de învățământ un cadru viu, un mediu în continua
schimbare. Internetul, privit cu reticență inițial, a devenit acum un mediu de promovare
nelimitat, prin care o școala își poate construi o imagine.
Crearea acestei imagini se realizează prin fiecare cadru didactic din instituție,
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educație
individualizată, adaptată la particularitățile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice
în strategii de predare atractive vor crea o imagine pozitivă asupra școlii. Promovarea
imaginii instituției se 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 alternativa sănătoasa, practică și creativă de a ocupa
timpul liber al elevilor, instituția de învățământ ce promovează astfel de activități
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau
național.
Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă
căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o
atitudine deschisă și inovativă, atât în modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile
cu elevii, asigurând o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor.
Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea
tuturor reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele
și produsele activităților. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu
doar că putem ține la curent părinții cu tot ce se întâmplă în școală, dar putem promova
activitățile și implicit școala în cadrul căreia acestea se desfășoară.
Prin combaterea violenței din unitatea școlară, reducerea incidentelor din cadrul
acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleranței și a unui spirit moral-civic
pozitiv în care elevii se integrează cu ușurință, se creează, treptat, o imagine pozitivă a
școlii.
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Concret, activități realizate pentru promovarea imaginii unității de învățământ
sunt:
-reactualizarea periodică a paginii WEB
-asigurarea funcţionării site-ului
- conştientizarea importanţei aplicării pachetului de sarcini pe probleme de comunicare
şi relaţii cu publicul
-reconsiderarea strategiei privind imaginea instituţională în rândul elevilor, părinţilor,
comunităţii
-organizarea şi distribuirea de responsabilităţi speciale legate de relaţia cu beneficiarii
actului educaţional
-organizarea şi participarea la acţiuni comune şi relevante pentru comunitate
-stabilirea unor legături, participarea responsabilă a tuturor persoanelor implicate la
problemele comune ale societăţii civile pentru realizarea proiectelor proprii-şcoală,
instituţii publice locale şi judeţene
- asigurarea transparenţei necesare participării responsabile a tuturor membrilor în
structuri parteneriale, conducerea locală, părinţii, oamenii de afaceri în ceea ce priveşte
adecvarea ofertei educaţionale a şcolii la specificul comunitar ( întâlniri, şedinţe cu
caracter informativ, lucrativ, de analiză, de consultare)
- rapoarte evaluative întocmite de consilierul de imagine
- marketing educaţional - iniţierea, implementarea de acţiuni cu parteneri educaţionali,
comunitari în ideea promovării ofertei educaţionale-participarea la şedinţele claselor a
VIII-a de la şcolile generale din municipiu şi zona limitrofă
- monitorizarea activităţii extraşcolare şi a concursurilor şcolare
- realizarea unor planuri operaţionale vizând relaţia şcolarăpărinţi ca factor determinant
în realizarea obiectivelor comune, şedinţe, întâlniri periodice a elevilor „ problemă”
- identificarea de oportunităţi la nivelul comunităţii locale pentru sprijinirea copiilor şi
tinerilor proveniţi din familii cu resurse financiare reduse
- iniţierea activităţilor educative şcolare şi extraşcolare diferenţiate care să răspundă
socializării tinerilor (concursuri, reuniuni, întâlniri cu agenţii economici, personalităţi)
- iniţierea de programe de formare a elevilor pentru realizarea unor proiecte în
beneficiul comunităţii (participarea la acţiuni organizate în scop umanitar) Derularea
programelor de protecţie a mediului ECO-ŞCOALA şi altele
- conlucrare cu reprezentanţii administraţiei publice locale în confirmarea reţelei
şcolare şi a planului de şcolarizare
- identificarea nevoilor de educaţie ale comunităţii şi posibilităţilor de realizare în
cadrul legal existent şi cu resurse disponibile.
- elaborarea planului de dezvoltare a unităţii şcolare pentru satisfacerea nevoilor proprii
şi ale comunităţii locale
- armonizarea mesajelor şi moderarea/medierea/prevenirea disfuncţiilor în relaţiile
dintre unitatea şcolară şi autorităţile locale
- iniţierea de acţiuni vizând accesarea fondurilor comunitare Iniţierea de programe
proprii înscrise în strategia judeţeană privind Integrarea Europeană
- Ziua porţilor deschise „Licean pentru o zi”
- revista şcolii
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- sesiuni de comunicări ştiinţifice
- întreţinerea şi dezvoltarea patrimoniului şcolar pentru crearea unui ambient favorizant
procesului de învăţământ
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Promovarea imaginii gradiniţei prin parteneriate

Prof. Înv. Preşc. Dinu Elena Camelia
G. P. P. Nr. 6, Rm. Vâlcea

Omul este in permanenta interactiune cu factorii sociali ai existentei sale. In
aceasta interactiune, el asimileaza normele si valorile societatii, modelele sociale de
comportament, mijloacele sociale de comunicare umana. Prin aceasta, el este pregatit
pentru viata sociala, pentru asumarea unor roluri si responsabilitati.
Acest proces se realizeaza de-a lungul diferitelor etape de viata, in cadrul unor
forme specifice de activitate sociala si in cadrul specific al unor institutii sociale:
familia, gradinita, scoala, institutiile culturale, dar si impreuna cu intregul sistem al
mijloacelor moderne de informare si influentare.
Procesul de integrare in societate incepe in familie din timpul copilariei mici,
cand intervin primele contacte sociale si experiente de viata (socializarea primara sau
socializare de baza), si continua de-a lungul vietii omului, odata cu dobandirea unor
statusuri si roluri succesive (socializare continua sau secundara).
Alaturi de functia de socializare, familia indeplineste si alte functii
educative. Acestea au fost sintetizate de N. Mitrofan dupa cum urmeaza:
-functia institutional formativa realizata prin influente directe (raspunsuri la intrebari
ale copilului, explicatii si informatii despre lumea inconjuratoare), dar si in mod
indirect, prin mediul informational din familie (copierea de catre copil a rolurilor pe
care le regaseste in familie, asumarea unor tipuri de relatii intre mama si tata, intre frati
etc.);
-functia psiho-morala, realizata prin modelele de conduita oferite de parinti, prin
discutiile si interventii pe marginea unor comportamente curente pozitive sau
problematice ale copiilor;
functia socio-integrativa, prin implicarea copiilor in activitatea familiala, prin
acordarea autonomiei de actiune, dar si printr-un climat familial dominat de relatii de
incredere si sprijin reciproc, in care maturitatea de gandire a adultilor se imbina cu
entuziasmul, energia si curiozitatea copiilor;
-functia cultural-integrativa, prin implicarea copiilor in viata culturala si prin mediul
cultural al familiei.
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Parteneriatul familie – gradinita
Activitatea educativa din gradinita nu poate fi izolata, separata de alte influente
educative ce se exercita asupra copilului si mai ales, de cea din familie. Educatia trebuie
sa se manifeste permanent ca o actiune coerenta, complexa si unitara a gradinitei si
familiei.
Termenul de parteneriat presupune realizarea unei aliante pentru atingerea unor
obiective comune. Pentru ca parteneriatul sa functioneze este nevoie de respect,
incredere reciproca, consens cu privire la scopurile actiunii si strategiilor de atingere a
acestora si de asumarea in comun a drepturilor si responsabilitatilor.
Parteneriatul dintre gradinita si familie reprezinta o prima experienta relationala
si de colaborare a parintilor cu persoanele profesioniste in domeniul educatiei. Cei mai
multi parinti manifesta deschidere, dorinta de a colabora cu personalul gradinitei, dar
se poate intampla ca realizarea unui parteneriat sa fie impiedicata de atitudini
necorespunzatoare ale fiecaruia dintre cei implicati.
Colaborarea cu scoala este foarte importanta intrucat in aceasta institutie va
continua educatia copilului. Parteneriatul dintre cele doua – scoala si gradinita – are ca
scop primordial identificarea celor mai eficiente cai de adaptare a copiilor la noul
mediu educativ.
Parteneriatul se poate concretiza prin schimburi de experienta intre invatatori si
educatori (lectii deschise, mese rotunde, ateliere de lucru etc.), activitati comune la care
sa participe copiii si parintii (vizite la scoala, proiecte educative de genul „Saptamana
lecturii“, „Ziua portilor deschise“ , „Scolar pentru o zi“ etc.).
Colaborarea cu Primaria este esentiala intrucat aceasta institutie se implica in
dezvoltarea si intretinerea bazei materiale a gradinitei, dar si in derularea si sprijinirea
unor actiuni sau proiecte educative.
Primaria, in colaborare cu Inspectoratele Scolare Judetene si cu alte institutii,
poate sa initieze programe care vin in sprijinul imbunatatirii activitatii educative din
gradinite (de exemplu: „Concurs de desene pe asfalt“, „Festivalul de teatru pentru
copii“, „Expozitie de carte pentru prescolari“ etc.) Gradinita poate solicita ajutorul
Primariei in sustinerea unor proiecte, atat din punct de vedere material, cat si pentru
promovarea acestora in comunitate.
Colaborarea cu Politia ajuta in educatia preventiva si cultivarea
comportamentelor prosociale. Aceasta colaborare se poate concretiza in activitati de
informarea a copiilor asupra unor reguli care trebuie respectate astfel incat viata si
siguranta lor sa nu fie pusa in pericol. Exemple de proiecte: „A fost odata un
politist“(transformarea derularii evenimentelor in povesti cunoscute: „Capra cu trei
iezi“, „Scufita Rosie“, dramatizari ale acestora); „Orasul bicicletelor“ (pe teme de
educatie rutiera).
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Colaborarea cu biserica inlesneste promovarea valorilor moral-religioase care
sunt importante in educatia morala si comunitara a copilului. Aceasta colaborare este
foarte importanta in special in comunitatile multietnice, in care oamenii apartin
diferitelor culte religioase.

353

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 1, ianuarie, 2022

Importanta promovarii imaginii scolii

Profesor: Dobra Daniela
Liceul Tehnologic “Virgil Madgearu”, Rosiori de Vede, Teleorman

De ce este important să promovăm imaginea unităţilor şcolare în comunitate:
Promovarea imaginii unităţii noastre şcolare reprezintă o prioritate pentru o bună
colaborare între cei trei parteneri educaţionali: scoala-elevi-părinţi.
Educația este obligatorie, dar din fericire nici o instituție nu poate forța alegerea.
“Clientul” este liber să aleagă. Această dependență a unității școlare de libertatea de
alegere a elevilor face ca şcoala să depindă de implicarea ei în modificarea nevoilor şi
aşteptărilor acestora. Informarea nu este de ajuns, şcoala trebuie să aibă capacitatea şi
să fie pregatită de a adapta programul educaţional la nevoile în schimbare ale
“clientilor”.
Şcoala este un element esenţial al oricărei comunităţi prin resursele umane pe care
le are, dar şi prin spaţiile de învăţare disponibile. O şcoală/grădiniţă responsabilă este
garantul dezvoltării permanente a comunităţii. Şcoala/grădiniţa, nu poate funcţiona
bine fără sprijinul comunităţii, aceasta reprezintă o resursă, oferindu-şi serviciile şi
altor membri ai comunităţii pe lângă tinerii şcolarizaţi şi contribuind astfel la
dezvoltarea comunităţii şi altfel decât prin realizarea educaţiei formale.
De exemplu, în Olanda, se cheltuiesc foarte mulţi bani şi energie umană pentru
promovarea şi atragerea grupurilor-ţintă. Se încearcă prin cuvinte şi imagini să se
creeze cea mai bună imagine posibilă şi să convingă că numai produsul educaţional
oferit este cel mai bun. O mare atenţie şi cheltuială sunt acordate identităţii vizuale şi
reputaţiei numelui. Dar “clientul” aşteaptă mai mult. Nevoile lui sunt centrale.
Diferenţa dintre marketing şi vânzarea educaţiei este clară. Vânzarea este
"mişcarea a ceea ce ai de oferit către client". Marketingul este "a fi sigur că ceea ce ai
de oferit este ceea ce doresc clienţii". Aplicarea conceptului de marketing este mai
complexă decât abordarea centrata pe vânzari. Pentru a reuşi, o instituţie educaţională
are nevoie să se adapteze corespunzător mediului complex şi în continuă schimbare.
Toate activităţile instituţiei au loc şi sunt dependente de mediul exterior. Managerii
instituţiilor au nevoie să înteleagă importanţa mediului şi a schimbarilor care se produc
şi modul cum pot afecta succesul sau chiar supravieţuirea instituţiei.
Prevederea transformărilor potenţiale ale macromediului, va da instituţiei timpul
necesar pentru a planifica răspunsurile adecvate. Mediul poate fi într-o transformare
rapidă sau lentă. Într-un mediu stabil, forţele demografice, economice, ecologice,
tehnologice, legislative şi culturale rămân stabile de la an la an.
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Formarea imaginii unei organizaţii se poate realiza aplicând o anumită
,,politică’’, ce ţine pe de o parte de stilul managerial al conducătorului organizaţiei şi
pe de altă parte de activitatea desfăşurată de angajaţi-cadre didactice.
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 scolii noastre
au fost:

 difuzarea informaţiilor cu privire la oferta educaţională, programele și proiectele
educaţionale, baza materială, resursele umane, rezultatele şcolare;
 consilierea părinţilor privind orientarea şcolară;
 dezvoltarea de parteneriate eficiente la nivel local, judeţean, regional, national în
scopul promovării imaginii instituției noastre şi a corelării ofertei educaţionale cu
cerinţele de pe piaţa muncii locale / regionale;
 promovarea imaginii scolii prin diverse surse informaţionale (presă locală scrisă,
internet).
Propunerea de activităţi pentru formarea şi promovarea imaginii scolii în anul şcolar
curent, a fost următoarea:
-transmiterea în spaţiul virtual a informaţiilor şi fotografiilor privind baza materială şi
programele de dezvoltare, oferta educaţională, activităţi derulate, rezultatele elevilor,
proiecte educaționale derulate ;
-promovarea imaginii instituţionale şi a ofertei educaţionale prin revista scolii, pagina
web a scolii;
-popularizarea ofertei educaţionale propusă pentru anul şcolar in curs (în scoala şi în
afara ei) .
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PROMOVAREA IMAGINII ŞCOLII
ÎN CADRUL COMUNITĂŢII LOCALE

Prof. Dobrescu Daniela
Școala Gimnazială ,,Regele Mihai I” Drobeta-Turnu-Severin
Imaginea unei instituţii educaţionale este determinată de un ansamblu de
criterii, reguli şi interpretări care sunt structurate de-a lungul timpului şi transmise
prin tradiţie, modificate şi îmbogăţite succesiv cu elemente noi, acceptate şi asimilate
de comunitate.
Imaginea este dependentă de sistemul informaţional în care se formează, fiind
condiţionaţă de caracteristicile de vârstă, sex, religie, nivel de cultură şi instruire,
apartenenţa etnică sau politică, etc. Formarea imaginii unei organizaţii se poate
realiza aplicând o anumită ,,politică”, ce ţine pe de o parte de stilul managerial al
conducătorului organizaţiei şi pe de altă parte de activitatea desfăşurată de angajaţi.
Imaginea organizaţiei poate fi gestionată în cel puţin şase moduri:
1. să

faci lucruri bune, în sensul practicării unui management extrem de
performant;
2. să desfăşori o activitate profesională de relaţii publice prin care să obţii
încrederea, simpatia, înţelegera şi sprijinul publicului;
3. să desfăşori o agresivă campanie publicitară;
4. să foloseşti sponsorizarea;
5. să angajezi un personal foarte bine pregătit, motivat şi ataşat obiectivelor
organizaţiei;
6. să întreţii foarte bune relaţii cu mijloacele de informare în masă.
Şcolile, ca instituţii în sine, devin, într-o mare măsură, independente şi intră întro competiţie a performanţei educaţionale, implicit a imaginii publice, pentru
atragerea de fonduri şi, până la urmă, de elevi, lucru de care, în acest mediu
concurenţial, depinde nu numai evoluţia instituţiei ci chiar existenţa ei.
Performanţa educaţională se poate realiza prin atragerea de cadre şi închegarea
unui corp profesoral competent, prin promovarea unei viziuni moderne privind actul
de învăţământ, precum şi prin asigurarea unei baze materiale didactice complexe şi
competitive. Acest lucru repreyintă o condiţie necesară, dar nu şi suficientă pentru
formarea unei imagini pozitive despre o şcoală. Tot mai pregnant apare astăzi
necesitatea formării şi promovării imaginii şcolii ca o entitate de ansamblu, dar şi a
promovării fiecărui cadru didactic în parte.
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Comunitatea locală a fost investită cu dreptul și responsabilitatea de a se
autoadministra sub aspectul resurselor locale și al priorităților, al gestionării
problemelor educative în diverse moduri. Există școli deschise și școli închise față de
comunitate, iar efectele acestei atitudini sunt resimțite în primul rând de profesorii
care deleagă parțial sau preiau întru totul responsabilitatea formării pentru viață a
copiilor, apoi de elevii care sunt expuși sau nu stimulărilor complexe de tip educativsocial, dar și de părinții care își văd contribuția valorizată sau respinsă de către școală.
Părinții trebuie încurajați și abilitați să preia o parte tot mai însemnată a
responsabilităților care privesc o decizie prin consultarea, administrarea, construirea
unui lobby omogen pe lângă terțe părți, pentru interesele școlii și ale beneficiarilor
ei. Centrul vital al unei comunități se poate muta în școală, ca punct de întâlnire a
mediului academic cu piața forței de muncă, a influențelor educative formale cu cele
nonformale și informale. Rolul central rămâne al profesorilor și al directorilor de
școală, care integrează într-o schemă strategică realistă contribuțiile părinților, ale
autorităților din administrația locală, ale agenților economici, ale reprezentanților
media sau ai altor domenii (sănătate, cultură).
Relațiile de colaborare dintre profesori și părinți întăresc identitatea școlii și
sporesc prestigiul instituțional și personal al celor implicați, dau un sens de utilitate
timpului petrecut împreună și deschid perspectiva unor preocupări informale cu
valoare formativă. Ambele au de câștigat dacă sunt vizibile în comunitate şi, în
special, dacă își atrag colaborarea unor parteneri de tip asociații profesionale,
organizații nonguvernamentale, celebrități locale. Pornind de la premisa că părinții
vor să ajute, dar nu întotdeauna știu cum, profesorii îi pot învăța pe aceştia cum să se
implice mai eficient în educația copilului, în ceea ce priveşte comunicarea, programul
zilnic al acestuia şi alte aspecte metodologice ce ţin de activitatea şcolară.
Echipa de conducere a școlii trebuie să aibă o preocupare constantă pentru
elaborarea și actualizarea unui plan de marketing, care să evidențieze rolul școlii în
dezvoltarea academică, socială, emoțională, estetică, fizică a elevilor. Imaginea
instituțională este importantă și se completează cu rezultate cuantificabile (număr de
absolvenți, performanțe, integrare în muncă sau în alte structuri de învățământ și de
elemente ale culturii organizaționale ce țin de mituri, eroi, simboluri, modele
comportamentale, ritualuri, ceremonii). Mesajul transmis comunității locale trebuie
să fie consistent, să provină din mai multe surse și să exprime specificul unității
respective în peisajul educativ local.
Transmiterea regulată a veștilor pozitive despre școală către toți agenții
instituționali (sponsori, autorități, părinți, elevi) menține școala în atenția generală a
comunității. Pentru realizarea acestui deziderat este indicat să se creeze în școală o
atmosferă primitoare și expresivă, plasând la vedere materiale promoționale, produse
ale activității elevilor școlii (intervenții în media, întruniri, festivități), să se realizeze
proiecte comunitare în care să fie implicați şi elevii. Participarea elevilor şi a cadrelor
didactice la concursuri naţionale ce vizează activitatea educativă, pagina web și
revista școlii constituie exemple de bună practică în promovarea imaginii şcolii în
comunitate.
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Promovarea imaginii grădiniței!

Dobrin Maria Mihaela, prof. înv. preșcolar
Grădinița Zâna Florilor

Grădiniţa este unul dintre partenerii comunitari implicaţi şi consecvenţi a cărei
existenţă în societate marchează începutul traseului educaţional al copilului şi primii
paşi către viitoarea sa devenire, de cetăţean responsabil.
Întregul personal al grădiniţei se străduieşte să acopere aceste nevoi sprijinind
copilul în mod nemijlocit, prin intervenţie directă şi continuă.
În grădinița noastră, Zâna Florilor, am urmărit atingerea următoarelor obiective:
- Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate
- Elaborarea unor proiecte la nivel local, municipal etc. care să vizeze multiplicarea
experienţei pozitive şi a exemplarelor de bună practică în managementul
instituţional
- Personalizarea ofertei educaţionale la nivel instituţional prin inovare, diversificare
şi flexibilizare a acesteia în funcţie de nevoile şi interesele partenerilor şi
beneficiarilor demersului educaţional
- Armonizarea ofertei de servicii educaţionale şi formare permanentă cu nevoile
specifice identificate în unitatea preşcolară şi comunitatea locală.
- Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în
procesele de descentralizare şi asigurare a calităţii educaţiei
-Infiintarea si asigurarea funcţionării site-ului
-Asigurarea transparenţei necesare participării responsabile a tuturor membrilor în
structuri parteneriale, conducerea locală, părinţi, ONG-uri, în ceea ce priveşte
adecvarea ofertei educaţionale a grădiniţei la specificul comunitar (întâlniri, şedinţe cu
caracter informativ, lucrativ, de analiză, de consultare)
-Iniţierea activităţilor educative şcolare şi extraşcolare diferenţiate, care să răspundă
socializării copiilor (concursuri, reuniuni, întâlniri cu agenţii economici, personalităţi.
Grădinița Zâna Florilor se referă la organizarea învăţământului preşcolar, pe nivele
de vârstă, constituite după criteriul vârstei copiilor sau după nivelul de dezvoltare
globală al acestora, beneficiind de cadre didactice calificate şi o infrastructură
adecvată.
În legătură cu serviciile de educație timpurie oferite de grădiniţa cu program
prelungit traditional Zâna Florilor, copiii au beneficiat de activități pe domenii
experiențiale cât și extracurriculare: teatru de păpuși atât în grădiniță cât și la
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Tăndărică, spectacole la Circul Globus, excursii la Sinaia, Gura Diham, au participat
la concursuri de informatică, pictură, dans obținând premii...Totodată au avut întalniri
cu medicul stomatolog în cadrul educației sanitare, cu poliția rutiera, de Craciun au
primit împartășania de la Părintele Fabian, care colaboreaza mereu cu grădinița. Copiii
au beneficiat de opționale ca: limba engleză, dans, informatică, pictură, cu profesori de
specialitate.
Grădiniţa, primul factor instituţionalizat de socializare unde copilul se integrează
treptat spre învăţarea dirijată, îl pregăteşte către pasul următor, școala, asigurând
trecerea de la activitatea predominant ludică la cea de învăţare.
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Evaluarea iniţială – premisa succesului şcolar

Dobrotă Ionelia
Şcoala Gimnazială ,,Nicolae Titulescu” Călăraşi
Profesor pentru învăţământul primar

Evaluarea alături de predare şi învăţare reprezintă o componentă esenţială a
procesului de învăţământ, furnizează informaţii despre calitatea şi asigurând
funcţionalitatea acestuia. Principalul rol al evaluării este acela de a îmbunătăţi calitatea
unei activităţi.
Conform metodei de creştere a calităţii „Ciclul Deming” realizată de Edwards
Deming, evaluarea reprezintă una dintre cele mai importante componente în procesul
de îmbunătăţire a unei activităţi deoarece presupune formularea de judecăţi de valoare
despre procesul şi produsul învăţării de către elev. Conferă procesului didactic un
caracter reglabil şi autureglabil. Prin evaluare se evidenţiază reuşita, randamentul,
progresul şi succesul şcolar.
Relaţiile funcţionale dintre acţiunile de evaluare a rezultatelor şcolare şi
procesele de instruire şi educare, relevă funcţiile fundamentale ale evaluării în
activitatea şcolară. Constatarea şi diagnosticarea oferă, prin datele şi informaţiile
referitoare la starea procesului, sugestii pentru deciziile care urmează a fi adoptate cu
privire la desfăşurarea activităţii în etapele următoare şi anticiparea rezultatelor
posibile. Sub acest aspect, evaluarea îndeplineşte o funcţie de predicţie.
Evaluarea iniţială constituie una din premisele conceperii programului de
instruire şcolară. Teoretic evaluarea predictivă ar trebui să prefaţeze realizarea fiecărui
obiectiv. Ea are un rol prognostic dar şi diagnostic. Este indispensabilă pentru a stabili
dacă elevii au pregătirea necesară creării premiselor favorabile studiului noilor
discipline de specialitate. Acest tip de evaluare oferă elevului şi profesorului o
reprezentare a potenţialului de învăţare, dar şi a eventualelor lacune ce trebuie
completate ori a unor aspecte ce necesită corectare sau îmbunătăţire. Nu îşi propune
aprecierea performanţelor globale ale elevilor şi nici ierarhizarea lor.
Şansa atingerii scopului evaluării iniţiale este cu atât mai mare cu cât elevii sunt
determinaţi să fie receptivi şi să înţeleagă importanţa evaluării şcolare, tratând cu
seriozitate rezolvarea sarcinilor propuse.
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Rolul evaluării iniţiale este de a identifica nivelul achiziţiilor iniţiale ale elevilor
în termeni de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi, în scopul asigurării premiselor
atingerii obiectivelor propuse pentru etapa imediat următoare.
Ioan Cerghit, referindu-se la evaluarea iniţială afirma că ,,este indispensabilă
pentru a stabili dacă subiecţii dispun de pregătirea necesară creării de premise
favorabile unei noi învăţări”.
Evaluarea iniţială oferă atât profesorului cât şi elevului posibilitatea de a avea o
reprezentare cât mai exactă a situaţiei existente şi a formula cerinţele următoare. Pe
baza informaţiilor evaluării iniţiale se planifică demersul pedagogic imediat următor şi
eventual a unor programe de recuperare.
Datele oferite de evaluarea iniţială conturează trei direcţii principale pe care
trebuie să se acţioneze în planificarea activităţii pentru etapa următoare a activităţii
didactice:






proiectarea activităţii viitoare din perspectiva adecvării acesteia la posibilităţile
de care dispun elevii pentru realizarea sarcinilor noului program;
conceperea modului de organizare şi desfăşurare a programului de instruire;
aprecierea necesităţii de a iniţia un program de recuperarea pentru întreaga clasă,
atunci când se constată lacune care ar putea împiedica desfăşurarea eficientă a
activităţii;
adoptarea unor programe de recuperare individuale pentru anumiţi elevi.

Folosirea unor metode şi tehnici de evaluare iniţială adecvate şi pliate pe
specificul clasei constituie premisa succesului şcolar.

Bibliografie:
 Cerghit Ioan, Metode de învăţământ, Bucureşti, Editura Polirom, 2011
 Radu T. Ion, Evaluarea în procesul didactic, Bucureşti, Editura Didactică şi
Pedagogică, 2008
 Manolescu Marin, Teoria şi metodologia evaluării, Bucureşti, Editura
Universitară, 2010

361

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 1, ianuarie, 2022

Parteneriatul dintre școală și familie în educația copiilor

Docuță Adriana,
Școala Gimnazială Nr. 1 Balcani, județul Bacău

,,Niciodată familia nu a fost mai solicitată și rolul său nu a fost niciodată atât de
mare ca azi” Boutin și During
Educația este cea care desăvârșește ființa umană și pe care o primește copilul în
familie, în școală, în comunitate.
Ca prim factor educativ familia oferă copilului aproximativ 90% din cunoștințele
uzuale (despre plante, despre animale, despre ocupațiile oamenilor, despre obiectele
casnice, etc) și este cea care ar trebui să dezvolte spiritual de observație, memoria și
gândirea copiilor.Copilul obține rezultate școlare în funcție de modul în care părinții se
implică în procesul de învățare, asigurându-i copilului cele necesare studiului.
Între familie și școală trebuie să existe o permanentă colaborare care se poate
realiza prin vizite reciproce, ședințe si întâlniri cu părinții. Un parteneriat familieșcoală este relația cea mai profitabilă pentru toți cei care paticipă la acest demers
.Parteneriatul va fi eficient dacă fiecare parte va reține că subiectul cel mai important
este copilul. Cadrele didactice află cum este fiecare copil, în ce mod poate ajunge mai
repede la performanță, ce-l interesează și ce-l pasionează mai mult.
Școala este instituția socială în care se realizează educația organizată a tinerei
generații.Ea este factorul decisiv pentru formarea unui om apt să contribuie la
dezvoltarea societății, să ia parte la viața activă și să fie pregătit pentru muncă.
Procesul instructive-educativ este cel care conferă școlii rolul decisiv în
formarea omului. Menirea școlii nu este numai a înzestra elevii cu un bagaj de
cunoștințe, ci și de a forma calitatea de om.
Colaborarea dintre școală și familie presupune o comunicare eficientă și
efectivă, o unitate de cerințe și acțiuni toate în interesul copilului.
Implicarea părinților în problemele școlii se referă la construirea unor relații
pozitive între familie și școală. Colaborarea și cooperarea părinților cu școala sunt
eficiente ambilor factori.
Părinții trebuie să vadă școala ca un bun prieten și colaborator care-i poate ajuta
cu o atitudine nepărtinitoare. Sarcina școlii este de a identifica situațiile problemă din
familiile copiilor și să dirijeze strategiile educative în favoarea copilului și să
conștientizeze că relația de colaborare școală-familie este determinantă în educația
copiilor.
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Se insistă foarte mult pe idea de a sprijini părinții și nu de a-i înlocui.
Se identifică tot mai mult ideea unor intervenții asupra familiei și deci asupra
părinților pentru a-i ajuta, forma și susține în sarcinile lor educative.
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ROLUL STRATEGIILOR DE MARKETING
ÎN PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII

Dolan Aureliana
Consider ca diind foarte importantǎ existența unor strategii de marketing în
promovarea imaginii școlii, nu numai pentru a atrage elevi către școala ta, chiar pentru
ai păstra sau ați face cunoscută activitatea. De ce?
De 4 de ani sunt cadru didactic într-o școală cu elevi majoritari de etnie romă,
din mediul rural. De foarte multe ori atât eu cât și colegii mei ne-am lovit de
prejudecățile oamenilor pentru faptul că lucram cu astfel de elevi. Nu de puține ori
eram etichetați ,,mai puțin pregătiți,, , ,,plafonați,, etc., fără se ne cunoască cu adevărat
activitatea noastră.
Am reușit ca prin organizarea şi participarea la acţiuni comune şi relevante
pentru comunitate si prin stabilirea unor legături, participarea responsabilă a tuturor
persoanelor implicate la problemele comune ale societăţii civile pentru realizarea
proiectelor proprii, instituţii publice locale şi judeţene sǎ ȋmbunǎtǎțim imaginea școlii.
Prin iniţierea activităţilor educative şcolare şi extraşcolare diferenţiate, care să
răspundă socializării copiilor ( concursuri, reuniuni, întâlniri cu agenţii economici) am
reuşit sǎ atragem atenia asupra potenialului elevilor nostri.
Chiar dacă, crearea blog-ului școlii, a pornit de la o simplă activitate a unui curs
de formare, nu am perceput-o ca pe o strategie de marketing, dar, asta a reprezentat de
fapt într-un final. Prin prezentarea diverselor activități ce au fost derulate în școala
noastră, imaginea școlii a fost vizibil îmbunătățită, iar atitudinea unora s-a schimbat.
Uneori chiar și stimularea participării cadrelor didactice și elevilor la conferințe,
simpozioane, parteneriate poate reprezenta o strategie de marketing, deoarece prin
modul pe care se fac cunoscuți stârnesc interesul pentru cunoașterea instituției pe care
o reprezintă și imaginea școlii este astfel îmbunătățită.
Consider că orice acțiune realizată ce vizează școala, cu scop pozitiv, poate fi
transformată într-o strategie de marketing, indiferent dacă școala se găsește în mediul
rural sau urban.
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII

Prof. înv. primar Dolan Aureliana
Școala Gimnazială Gogoșu, jud. Dolj

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 4 de ani sunt cadru didactic într-o școală cu elevi 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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IMAGINEA ȘCOLII - PARTICIPAREA LA PROIECTUL " ERASMUS +,
INSTRUIRE PENTRU VIITOR! "

Prof. Doroțan Manuela,
Liceul Tehnologic ”Mihai Viteazu” Vulcan

Aproximativ 65% dintre copiii care intră astăzi în școală vor trebui să lucreze în
tipuri de locuri de muncă complet noi care încă nu există. Într‐un astfel de peisaj de
schimbare rapidă, capacitatea de a anticipa și de a pregăti tinerii pentru cerințele
viitoare de competențe, reprezintă o provocare și o problemă atât pentru sistemele de
educație și formare de la nivel național și internațional, cât și pentru întreprinderi și
indivizi.
Anticiparea și pregătirea pentru tranziția actuală este o necesitate critică. Una
dintre modalitățile de adresare a acestei necesități constă în stimularea și consolidarea
parteneriatelor între instituții furnizoare de educație și formare, angajați și angajatori,
pentru a gestiona mai bine impactul transformativ al celei de‐a patra revoluții
industriale asupra ocupării forței de muncă, competențelor și educației
La sfârșitul semestrului II al anului școlar 2018-2019, două grupe de elevi (14
elevi- calificare Tehnician transporturi) de la Liceul Tehnologic ”Mihai Viteazu”
Vulcan au participat în cadrul proiectului " Erasmus +, Instruire pentru Viitor! " , la
efectuarea de activități practice in cadrul atelierelor service din cadrul
companiei, Japan Tech-Wrocław, Polonia, alături de muncitori.
In calitate de insoțitor pot spune că proiectele oferă elevilor posibilitatea de a
utiliza tehnologia. Elevii sunt familiarizați cu game variate de instrumente
tehnologice și se bucură de aceasta. Cu ajutorul tehnologiei, profesorii și elevii nu
numai că pot găsi resurse și informații și realiza produse, dar pot colabora mai eficient
și se pot conecta cu experți, parteneri și publicul din întreaga lume. Proiectele permit
profesorilor să colaboreze mai strâns cu elevii implicați în activitățile de proiect și, în
multe cazuri, să redescopere bucuria de a învăța împreună cu elevii lor.
In urma participării la proiectele Erasmus+, elevii realizeaza că toate activitățile
extrașcolare de acest tip reprezintă niște experiențe benefice interacțiunii dintre
oameni; îți formează caracterul și îți dezvoltă abilitățile într-un mod recreativ-social
pregătindu-te pentru viață. Au conștientizat că pot schimba pozitiv lumea în care trăim
doar dacă ne schimbăm pe noi înșine mai întâi. Au învățat că trebuie să trăiască viața
frumos, într-un mod echilibrat și să prețuiască timpul, canalizând-ul pe lucrurile cu
adevărat folositoare.
În proiecte trebuie rezolvate probleme semnificative sau trebuie răspuns la
întrebări și pentru aceasta elevii se angajează într‐un proces riguros și extins de a pune
întrebări, de a găsi resurse și de a se folosi de informații.
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Activităţile desfăsurate in cadrul proiectului ar putea facilita conectarea elevilor
la un nivel superior de învăţământ sau chiar la piata muncii.
Invață cum să rețină multe informații prin faptul că văd liber lumea nu doar din
imagini și vorbele profesorului și, nu în ultimul rând, cum învățatul poate fi ceva plăcut
și distractiv nu doar stresant, cum îl percep majoritatea elevilor.
Proiectele permit elevilor să abordeze și să rezolve probleme importante pentru
ei, pentru comunitatea școlară și/sau locală. Elevii învață cum să interacționeze cu
adulții și organizațiile, sunt expuși locurilor de muncă și pot dezvolta interese pentru
viitoarea carieră.
Au fost momente in care elevii au lucrat cot la cot cu muncitorii, dar au urmat
momente de relaxare vizitând: Orașul Wroclaw, Palac Krolewski we Wroclaw (Muzeul
de istorie), Grădina Zoologica Wroclaw. A urmat o alta vizită incărcată de tristețe și
durere la Lagărul de concentrare Auschwitz sau Auschwitz-Birkenau.
IN CONCLUZIE SERIOZITATEA ȘI PERSEVERENȚA GENEREAZĂ
INTOTDEAUNA REZULTATE POZITIVE ȘI DURABILE
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Rolul părinților și al școlii

Prof. Constantina Dragnea
Liceul Tehnologic ”Ion Mincu” Tg Jiu, Gorj

Reușita în viață, succesul depind în mare măsură de încrederea și forțele proprii,
de imaginea de sine a ființei umane, de atitudine, de educație.
Părinții oferă primul model comportamental în educația copiilor. Educația nu
înseamnă doar acumularea de cunoștințe ci mai ales, formare de priceperi, de
obișnuințe, de deprinderi. Personalitatea umană este fundamentată pe coordonate
majore, gândire și limbaj. Așadar, copilul ia contact cu lumea și cu sinele, mai întâi în
cadrul familiei.
De la părinți, copilul va prelua modele de limbaj, de înțelegere a lumii și de
raportare la aceasta. De pildă, fiica mea a preluat de la mine un limbaj corespunzător,
o atitudine pozitivă în relație cu alte persoane, dar și dorința de autodepășire. De
asemenea i-am insuflat dragostea pentru lectură, argumentând că ”cititul îi dezvoltă
gândirea, imaginația, spiritul critic și contribuie la lărgirea orizontului de cunoaștere”.
Importanța educației oferită de părinți este atestată în înțelepciunea populară
prin teza ”celor șapte ani de acasă”. În lipsa unui real sprijin, în lipsa unuia sau a
ambilor părinți - de exemplu, pentru copii aflați în casele de copii sau pentru cei lăsați
în diferite plasamente observăm că formarea tinerilor înregistrează un spațiu greu sau
mai puțin recuperabil.
Consider că trebuie să existe o strânsă legătură între părinți și școală, să se
stabilească o solidă comunicare între părți, deoarece viața este plină de provocări, iar
anturajul te poate ridica, tot așa cum te poate doborî. Omul acumulează permanent
experiențe, unele pozitive, altele negative, ia contact cu lumea, se schimbă, iar lipsa
comunicării cu părinții sau cu profesorii poate avea consecințe negative, pentru că
tinerii pot să devină ușor victime ale unei societăți populate cu oameni, mânați de
interese meschine, cum ar fi: ura, invidia, răutatea. Bunăoară o bună cunoaștere de sine,
împletită cu încrederea în forțele proprii și un sprijin real din partea familiei și al școlii,
asigură tinerilor jumătate din succes. Există situații în care, deși copilul este talentat,
nu mai are încredere în sine, prin urmare, nu acționează în favoarea dezvoltării acestui
talent, dar o motivație clară din partea familiei sau o sugestie venită de la un profesor
este benefică pentru descoperirea și cultivarea unui talent.
De aceea, comunicarea este modalitatea și unica șansă prin care omul își poate
face înțelese intențiile și acțiunile, poate lămuri situații. De aceea, este important ca
educația din familie să le inducă tinerilor trăsături pozitive de caracter. Prin urmare, în
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familia mea proverbul ”Respectă-te pe tine, ca să te respecte alții” are o mare relevanță,
transmite un mare adevăr.
Familia este un adrevărat izvor de modele comportamentale așa cum spunea și
Auguste Compte ea este ”cea care face ca omul să treacă de la egoism la altruism”.
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Concursurile școlare activități optime pentru promovarea imaginii școlii

prof. Drăguș Georgeta,
Liceul Tehnologic de Vest, Timișoara

Concursurile şcolare fac parte din seria de activităţi extracurriculare la care elevii
pot lua parte opţional sau după recomandarea cadrului didactic corespunzător. A
participa la un concurs înseamnă a învăţa să accepţi că te poţi încadra într-una din cele
două categorii: cei care pierd şi cei care câştigă. Pentru un copil, această lecţie poate fi
mai uşoară sau mai grea, în funcţie de felul în care trăieşte această experienţă.
Adevărata motivaţie a acestor afirmaţii se află şi în gândurile pe care le-a născut
lucrarea filosofului american de origine japoneză, Francis Fukuyama, intitulată Marea
ruptură. Bestseller al anului 2002, cartea înfăţişează într-o interesantă perspectivă
istorică şi filosofică imaginea de secol XXI, iar esenţa lucrării, care prezintă într-o
formă clară chipul timpului viitor, poate fi utilizată într-un celebru citat: ,,Viitorul va
identitatea."
evolua într-un ritm care ne somează să ne redefinim
O concluzie asemănătoare se desprinde şi din afirmaţiile celebrului
psihopedagog Augusto Cury: ,,Educaţia modernă se află în criză, pentru că nu este
umanizată. Ea îl separă pe cel care gândeşte, de cunoaştere; pe profesor, de materie, pe
elev, de şcoală- în fine, separă subiectul de obiect. Faţă de acest fenomen, afirm cu
convingere că umanizarea cunoaşterii este fundamentală pentru revoluţionarea
educaţiei.'' (Augusto Cury, Părinţi străluciţi, profesori fascinanţi- cum să formăm tineri
fericiţi şi inteligenţi, 2005)
Chiar și în timpul pandemiei, la Liceul Tehnologic de Vest, Timișoara s-au
desfășurat numeroase concursuri în format online. Unul dintre acestea ar fi Scriitori
români în lumea virtuală, în cadrul căruia elevii au realizat proiecte atractive în PowerPoint, prezentând viața și activitatea unor scriitori canonici ai literaturii române: Mihai
Eminescu, Ion Creangă, George Bacovia, Nichita Stănescu, Lucian Blaga, Liviu
Rebreanu.

370

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 1, ianuarie, 2022

371

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 1, ianuarie, 2022

Promovarea imaginii școlii
prin intermediul activităților educative extracurriculare

Prof. înv. primar, Dranca Părăscuța – Minodora
Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare” Cajvana, Suceava

În ultima vreme există solicitări din partea societății care propun ca școala să
includă și alte activități de învățare, pe lângă clasicele lecții. De aceea, și noi cadrele
didactice, trebuie să răspundem cerințelor acestora, doar suntem în serviciul
comunității, să ne reglăm și îmbunătățim activitatea și să promovăm aceste acțiuni sau
activități pentru a face școala cât mai vizibilă.
Unitatea noastră realizează anual un calendar al activităților lunare pe care îl
desfășurăm împreună, cadre didactice și copii. Pe lângă aceste activități cum ar fi:
„Ziua Educației”, „Ziua Pământului”, „ Toamna Rodnică”, „Ziua cititului împreună”,
„Ghetuța lui Moș Nicolae”, „Ziua Bucovinei”, „Ziua Națională a României”
„Crăciunul în cea mai frumosă sală de clasă”, „ Eminescu – Poetul nepereche”,
„Dragobetele”, „Ziua Mamei”, ”Tradiții Pascale”, „Ziua Internațională a Copilului”
etc. școala noastră organizează și două simpozioane internationale „ Armonie prin joc
și cânt, port și cuvânt” și „Arbori ocrotiți – simbol al vitalității și frumuseții”. De
asemeni avem marele privilegiu să desfășurăm și două festivaluri, unul local și unul
internațional: Festivalul local După datina străbună și Festivalul Internațional Din
stejar, stejar răsare.
Toate aceste proiecte au fost mediatizate în presa locală ceea ce face ca instituția
noastră de învățământ să se facă remarcată prin activități de bună practică.
Bineînțeles că fiecare cadru didactic are propriile proiecte educaționale pe care
le desfășoară la clasă, sau concursuri la care participă cu elevii. Acestea din urmă sunt
promovate în mediul online prin intermediului siteului școlii sau a paginilor de
facebook.
Obiectivele acestor proiecte sunt:
- Comunicarea eficientă școală – familie – comunitate;
- Personalizarea ofertei educaționale;
- Promovarea imaginii școlii.
Aceste activități vin în sprijinul direct al elevilor, a comunității dar au impact și
asupra cadrelor didactice care trecbuie să demonstreze capacitate de coordonare,
organizare, management.
Promovarea imaginii școlii va conduce la o implicare mai intensă a profesorilor, la
un interes mai mare din partea copiilor și a părinților, dar și aprecierea comunității.
Fiind școala cu cei mai mulți copii întorși acasă din străinătate pe perioada
pandemiei, din România, reușim mai ușor prin aceste acțiuni să le facilităm adaptarea
la sistemul de învățământ românesc.
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Studiu de specialitate –
Rolul părinților în educarea copiilor

Autor: prof. înv. primar Drugescu Adriana
Școala Gimnazială Mircea Vodă, Judeţul Brăila

Familia reprezintă o unitate socială, care asigură satisfacerea unei game foarte
complexe de trebuinţe şi aspiraţii ale membrilor săi. Părinții au un rol major în
promovarea valorilor spirituale. În perspectiva cea mai largă, familia constituie un
factor de adaptare, un instrument de reglare şi echilibrare a relaţiilor cu mediul fizic şi
social.
Am auzit de foarte multe ori că familia este nucleul societății, un lucru foarte
adevărat, deoarece alți mulți factori influențează drumul și educația copilului, însă
analizând mai bine, consider că această sintagmă este adevărată, familia chiar este
nucleul societății. Părinții sunt un bun exemplu pentru proprii copii, mai ales în primii
ani de viață. Familia este cadrul fundamental în interiorul căruia sunt îndeplinite
nevoile de bază ale copilului, atât biologice cât și psihologice și sociale. Familia și
mediul familial reprezintă veriga de legătură a copilului cu societatea și constituie
matricea care îi imprimă primele și cele mai importante trăsături caracteriale și morale
ale copilului.
Părinții au un rol extrem de important în educația copilului, ambii părinți au un
rol deosebit, atât mama, cât și tatăl, liniștea dragostea și relațiile dintre aceștia, modul
în care își vorbesc, cum se ajută sau cum își împart sarcinile.
În sânul familiei, copilul are parte de primele lecții de viață, iar părinții sunt cei
care îi oferă un prim model de învățare. După ce crește și copilul ajunge la școală, rolul
părinților nu se termină, ci continuă, și este în continuare la fel de important.
Colaborarea între școală și familie, este benefică în viața școlară a copilului.
Implicarea părinților în viața școlară, participarea activă la educația lor,
colaborarea părintelui cu profesorul, duce la o implicare mai mare a copiilor în
activitatea școlară, și la obținerea de rezultate mai bune. Literatura de specialitate arată
că şansele de reușită ale unui copil de a fi un copil responsabil şi de a obţine rezultate
mai bune la învățătură cresc pe măsură ce părinţii sunt implicaţi în educaţia acestuia.
EDUCAȚIA nu se termină acasă, și nici nu începe la școală, ea este o continuă
conlucrare a părinților și a școlii, însă să ținem cont că mediul familial are o și mai
mare influență asupra dezvoltării personalității, atitudinilor, comportamentului şi
reuşitelor copilului, având în vedere faptul că un copil preșcolar sau din clasele
primare, îşi petrece mult mai mult timp acasă, în compania părinţilor și a familiei, decât
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la școală. pe parcursul înaintării în vârstă își va mai face apariția în dezvoltarea
copilului încă un factor, mediul social: grupul prietenii și societatea.
Odată cu intrarea copilului în clasa pregătitoare, viaţa de familie dobândeşte
conotații noi, se reorganizează după programul de şcoală al elevului. părinţii îşi
organizează activităţile profesionale astfel încât să răspundă nevoilor copilului de a-l
ajuta. Școala va deveni foarte importantă pentru familie.
DE ce este important ca parintii sa se implice in educatia scolara a copiilor?
Note mai mari: copiii ai caror parinti sunt mai implicati au note mai mari si
rezultate mai bune la teste. Cu cat implicarea parintilor e mai mare, cu atat beneficiile
pentru copii sunt mai mari.
Comportament corespunzator: au mai putine absente, deranjeaza mai rar orele si
sunt mai constiinciosi.
Incredere in sine: atunci cand elevii se simt sustinuti, atat acasa cat si la scoala, au
tendinta de a dezvolta o atitudine pozitiva fata de scoala. Pentru ei, succesul școlar
devine mai important, iar in timpul petrecut in scoala ei se simt acceptati, inclusi si
respectati.
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII

Colegiul de Arte „Sabin Drăgoi ”- Arad
Prof. canto - Dulcica Florea

În prezent, societatea încă învață să se raporteze și să relaționeze cu tinerii.
Timpul pe care îl petrece un copil la școală sau activități extrașcolare influențează
modul său de a fi. Astfel, o mare parte din valorile și principiile pe care acesta și le
însușește și le manifstă în viața adultă provin din mediul școlar.
Exigențele sporite ale vieții cotidiene solicită din partea tuturor domeniilor de
activitate o preocupare constantă pentru eficientizarea modului lor de desfășurare.
Activitățile de educație nu fac excepție, fiind necesară intensificarea eforturilor pentru
a asigura procesului de învățământ un caracter riguros, continuu și modern, prin
perfecționarea și diversificarea activităților educative.Activitătile extrașcolare si
parteneriatele cu alte instituții la nivel local si național contribuie la promovarea
imaginii școlii.
Deoarece situația actuală ne-a obligat să mutăm activitățile educative școlare și
extrașcolare în mediul online, am căutat să găsim o parte pozitivă, care să stimuleze
activitățile de învațare, și am gasit: concursurile de canto online, parteneriatele online,
recitalurile online.
Dorind să mă refer strict la aportul meu și al elevilor de la clasa mea de canto,
pot spune că internetul fiind în atenția tuturor în această perioadă, participarea la
concursurile de canto online, a facut posibilă recunoasterea muncii noastre și
promovarea școlii sa fie facută atât la nivel național cât și internațional.
Elevii de la clasa mea de canto, au obținut în această perioadă, zeci de premii la
concursurile naționale si internaționale online, promovând cu bucurie Colegiul de Arte
„Sabin Drăgoi”- Arad.
Prin participarea mea in juriu la diferite concursuri de canto online, naționale și
internaționale, prin corectitudinea jurizării, am contribuit la promovarea imaginii școlii
noastre.
Colaborarea între profesor-elev-școală-părinți și societate, este cea mai eficientă
metodă de promovare a rezultatelor pozitive obținute atât in mediul școlar cat și
extrașcolar.

375

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 1, ianuarie, 2022

În parteneriatele noastre, instituţiile concordă la dezvoltarea intelectuală şi
artistică a tineretului stabilind relaţii reciproce, mediatiatizând activitatea școlilor
partenere.
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SUPER - EROII DIN POVESTE!

Prof. Duma Mirela
Școala Gimnazială ,,Eftimie Murgu” Lugoj, Timiș

Activitatea 1. ,,Cea mai mare lecție de vaccinare”, Clasa pregătitoare
Activitatea 2. ,,Zilele Generozității”, Clasa pregătitoare
,,Cea mai mare lecție de vaccinare” este o activitată desfășurată în cadrul
programului cu același nume, organizat de Ministerul Educației și Cercetării și
UNICEF în România.
La începutul activității elevii au fost încurajați să răspundă la trei întrebări(Ce
știți despre COVID-19?, Ce putem face pentru a nu ne îmbolnăvi?, Dacă ai fi supererou, ce ai face pentru ca toată lumea să se protejeze?) Ei s-au antrenat unii pe alții în
discuții și, deși sunt doar la clasa pregătitoare, au răspuns exprimându-se frumos în
propoziții, ajutându-se de regulile afișate în clasă, pe care le respectăm zi de zi.
În partea a doua a activității am vizionat filmulețul https://youtu.be/j9F6k9vss1Q
,,Tu ești eroul meu!”( după cartea scriitoarei Helen Patuck, ,,Tu ești eroul meu”- Cum
pot lupta copiii împotriva COVID-19!, IASC), apoi am discutat pe tema lui, folosind
ca metodă,,Explozia stelară”( Cine este super-eroul din poveste?, Ce face super-eroul?,
Ce înseamnă să prevenim?, Cum putem noi, în clasă și acasă, să prevenim
îmbolnăvirea?, Unde mergem să anunțăm în cazul unor simptome?...). Pe măsură ce
elevii au răspuns la întrebări, am proiectat posterul primit de la organizatori ,,Cum să
fii în siguranță la întoarcerea în școală”.
La finalul activității, elevii au desenat câte un super-erou aplicând măsura de
prevenire care li s-a părut cea mai importantă.
În concluzie, ca rezultat al învățării, elevii au cunoștințe despre metodele de
prevenire a bolii COVID-19 și vor dezvolta atitudini pozitive privind propria sănătate,
grija față de colegi și profesori, față de comunitate.
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Elevii Școlii Gimnaziale ,,Eftimie Murgu”, ciclul primar, au celebrat Zilele
Generozității(3-7 decembrie 2021), alături de Școlile Încrederii din întreaga țară.
Potrivit inițiatorilor proiectului, Școala Încrederii reprezintă un proces unic, ce și-a
propus să transforme școlile din România în comunități ale încrederii, bunătății și
bucuriei, în care relațiile sănătoase construite între elevi, profesori și părinți contribuie
la dezvoltarea și pregătirea elevilor cu abilitățile necesare secolului XXI.
Ei au făcut un gest emoționant, dedicat unor super-eroi: doctorilor, asistenților
și tuturor celor care luptă împotriva virusului Covid-19 în cadrul Spitalului Municipal
din Lugoj. Aceștia au ”împodobit” gardul unității spitalicești cu desene și scrisori
adresate cadrelor medicale, în semn de recunoștință pentru efortul lor de zi cu zi.

https://lugojinfo.ro/sanatate/7095-moment-emotionant-la-spitalul-din-lugoj-gardulunitatii-sanitare-a-fost-impanzit-de-desenele-unorelevi?fbclid=IwAR3IktX98JUlhvWLVaCNNfHUXwlqiQR4gYXnHs3Z_VaJUXAJk
BRK82Nnn8E
Bibliografie:
Cea mai mare lecție despre VACCINARE 20septembrie – 10 octombrie 2021,
Vaccinurile salvează vieți, Ministerul Educației și UNICEF
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Școala online necesitate sau alternativă?

Prof. înv. primar Dumitrescu Larisa
Școala Gimnazială „Grigore Moisil” Ploiești

Școala online poate fi definită ca o formă alternativă de învățământ în cadrul
căreia se asigură continuarea procesului educațional în condiții normale sau de
autoizolare, de intemperii etc., prin intermediul diverselor instrumente informatice de
comunicare la distanță.
Această modalitate alternativă este studiată de zeci de ani deopotrivă de pedagogi,
experți în design curricular și experți în noi tehnologii comunicaționale.
Numeroase studii, teorii, modele, standarde și criterii de evaluare se axează pe cel puțin
trei zone pedagogice:
 învățarea online de calitate,
 predarea online
 proiectarea instruirii online.
Ceea ce știm din aceste studii este că învățarea online eficientă rezultă dintr-o
proiectare și planificare atentă a instruirii.
Atribuții
În primul rând, pentru a fi la fel de eficientă ca instruirea faţă-în-faţă, trebuie să se
regăsească sub forma învăţării mixte (blended learning – on line şi faţă-în-faţă).
Prezența fiecăruia dintre aceste tipuri de interacțiune, atunci când este integrată în mod
semnificativ, crește rezultatele învățării.
În al doilea rând învățarea online de calitate înseamnă
 timp de planificare,
 pregătire și dezvoltare pentru o lecție,
 situația actuală determinându-ne mai degrabă să acționăm cu resurse minime
disponibile și într-un timp redus.
Planificarea atentă a învățării online presupune nu doar identificarea conținutului de
parcurs, ci și proiectarea atentă a tipurilor de interacţiune, cu scopul de a susţine
procesul de învăţare. Apoi, trebuie adaptată particularităților de vârstă și chiar
individuale ale elevilor, pretându-se mai bine vârstelor mari, ciclului liceal, studenților
și adulților în contexte de formare.
Privind cum învățarea este eficientizată prin folosirea internetului, putem enumera mai
multe avantaje, însă putem să vedem și câteva dezavantaje. În cele ce urmează, voi
vorbi despre cum văd eu învățarea prin internet.
Avantaje
1.

Distribuirea rapidă a materialelor didactice:

Profesorii sau administratorii pot transmite foarte repede, oricând, oriunde
și oricui informațiile pe care le dorește.
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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:

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.
Dezavantajele învățării online
1. Dificultăți în utilizarea tehnologiei:
 Tehnologia avansează zi de zi si nu toate persoanele sunt la zi cu noutățile.
De aceea sunt întâmpinate probleme de utilizare și de accesare a informațiilor sau de
realizare a unor proiecte sau teme. De asemenea sunt întâlnite situații de confuzie și
dezorientare, de unde apare și lipsa de motivație. Dar această problemă poate fi
rezolvată prin tutoriale video.
2. Lipsa comunicării reale/fizice:
 Când învățarea și comunicarea rămân axate în mediul virtual, atunci când
oamenii se întâlnesc nu mai știu să comunice și încep să comunice tot prin tehnologie.
Folosirea mediului virtual în exces ne robotizează!
3. Situații limită:
 Numesc situații limită cazurile în care o persoană este într-un anumit context
în care nu poate avea acces la internet sau nu își permite acest lucru. Din acest motiv,
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se poate întâmpla să piardă o anumită informație care îi era utilă în acel moment, dar
pe care nu o poate accesa pe loc. Aceste situații de criză chiar nu pot fi controlate.
Interpretarea eronată a explicaţiilor scrise reprezintă, de asemenea, o problemă.
Pentru elevi, învățarea online activă solicită mai multă responsabilitate, iniţiativă şi
efort decât instruirea faţă-în-faţă. Deciziile legate de mărimea grupului de elevi vor
limita foarte mult strategiile utilizate; un număr mare de elevi face imposibilă
interacțiunea de calitate. Feedback-ul, de exemplu, devine tot mai dificil pe măsură ce
dimensiunea clasei crește; se ajunge, în cele din urmă, la un punct în care pur și simplu
nu este posibil ca un profesor să ofere feedback specific și prompt.
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.
Concluzii
Am 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.
 Învățarea în clasă îi ajută pe elevi și pe profesori să se cunoască mai bine. Acest
lucru permite profesorilor să cunoască elevii și să evalueze mai bine punctele forte și
punctele slabe, să acționeze ca mentori si să ghideze studenții în posibilitățile lor de
carieră.
 Într-o clasă tradițională, elevii pot să-și împărtășească în mod direct opiniile și
să-și clarifice propriile întrebari cu profesorul, obținându-și astfel răspunsurile imediat.
 Înțelegând modelul de întrebări și răspunsuri și sugestiile oferite de profesori cu
experiență, elevii pot găsi mai multe informații utile decât atunci când utilizează note
și sugestii online generalizate.
 De asemenea, învățarea în clasă este mai utilă datorită unei interacțiuni continue
între elevi și profesori, deoarece îi ajută pe elevi să scape de temerile lor cu privire la
examene.
 În cele din urmă, interacțiunile cu profesorii buni contribuie la motivația elevilor
de a obține note mari.
BIBLIOGRAFIE:
https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remoteteaching-and-online-learning
Three ways to plan for equity during the coronavirus school closures
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ROLUL PĂRINȚILOR ȘI AL ȘCOLII
ÎN EDUCAȚIA PREȘCOLARILOR

Dusa-Adriana

Educația începe acasă. Aici se învață primii pași în viață și normele elementare
de igienă și conviețuire.
La orice nivel de vârsta s-ar afla copilul, el poate fi influențat de părinții săi în
dezvoltarea sa.Implicarea părinților in educația copiilor preșcolari și școlari implică
colaborarea lor cu școala,adică implicarea în comitetele de conducere școlară sau
asociațiile părinților, interacțiuni dese și repetate cu profesorii și acordarea sprijinului
în realizarea activităților extracurriculare și la teme și conduce la o implicare mai mare
a copiilor în activitatea școlara, la obținerea de rezultate mai bune în procesul
educațional.
Între mediul familial și el școlar există o colaborare continuă în care mediul
familial are o influență mai mare asupra dezvoltării personalității copilului, a
atitudinilor, comportamentului și reușitelor copilului deoarece un copil preșcolar își
petrece timpul mai mult acasă, în cadrul familial, decât la grădiniță sau școală.
În evoluția copilului familia are un rol cheie. Ea reprezintă nucleul societății, iar
părinții reprezintă un bun exemplu de urmat pentru copiii lor. In cadrul familiei i se
imprimă copilului primele trăsături carateriale și morale ale copilului.
,,Părinții sunt modele de bază pentru copii. Fiecare cuvânt, mișcare și acțiune au
efect.” Bole Keeshan.
Relația dintre școală și familie se stabilește în vederea depistării problemelor de
sănătate ale copiilor care ar putea împiedica învățarea, echilibrul dintre efort și jocul
pentru relaxare sau programul distractiv din timpul liber al copilului.
Școala are sarcina de a depista cauzele eșecurilor școlare și de a interveni pentru
a le remedia.Aceasta se realizează prin vizite la domiciliul școlarilor, sfaturi și
îndrumări competente din partea cadrelor didactice și a consilierilor educaționali
școlari, a dirigintelui.
Școlarii ai căror părinți sunt prezenți activ la școală au un randament superior
celor ai căror părinți nu se implică în activități derulate de școala în care învață copilul
lor.Prin implicarea părinților în școala în care învață copiii lor și încurajarea participării
la lecții, părinții susțin învațarea acasă.
Părinții trebuie să fie colaboratori activi ai profesorilor, diriginților pentru a
continua educația din școală acasă.
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Există numeroase metode și forme de colaborare cu părinții instituite în școală:
ședințe cu părinții, lecoratele cu părinții, consultațiile cu părinții, convorbiri în grup sau
individuale, fișele psihopedagogice ale elevilor, școlarilor, preșcolarilor.
Factorii principali care contribuie la formarea personalității tânărului sunt
familia și școala.

BIBLIOGRAFIE:
Colceag F., Alexandru F. (2018) ,, Copilul t[u este un geniu” Editura Tikaboo;
Verza E., Verza F.E., ( 2017) ,,Psihologia copilului” Editura Trei;
Pescaru B[ran A, ,,Parteneriat în educație familie-școală-comunitate” ( 2004) Editura
Aramis, București
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII ÎN MEDIUL RURAL

Prof. înv. primar ELENA MATEI
Prof. înv. primar ANCUȚA - MARIANA ROȘAN
Prof. înv. primar MARIA CARABA
Școala Gimnazială nr. 2 Almașu Mare, Jud. Bihor

În această perioadă „tulbure” orice unitate de învățământ din mediul rural trebuie
să fie pregătită să facă față unor cerinte 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 pe care o influențează constant. Cerințele beneficiarilor fac din
unitatea de învătământ un cadru viu, un mediu într-o perpetuă schimbare iar internetul,
privit cu reticență la început, a devenit acum un mediu de promovare infinit, prin care
o școală rurală își poate construi o imagine.
Această deschiderea spre nou se realizează datorită cadrelor didactice bine
pregătite care intervin în favoarea acestei dezvoltări continue a școlii. Analizând
cerințele elevilor, părinților, a întregii comunități de la unitatea de învățământ, putem
stabili și cum anume o putem promova.
Promovarea imaginii unei școli din mediul rural se realizează prin fiecare cadru
didactic din instituție, schimbarea venind prin eforturile fiecăruia dintre noi. Motivarea
elevilor printr-o educație individualizată, adaptată la particularitătile elevului, folosirea
mijloacelor tehnologice în strategii de predare atractive vor crea o imagine pozitivă
asupra școlii.
Concret, promovarea imaginii instituției se poate realiza prin elaborarea unor
proiecte la nivel local care să vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplelor
de bună practică în managementul instițutional. În școala noastră am derulat mai multe
proiecte precum ,,Și eu iubesc România”- proiect care a vizat educarea sentimentului
patriotic prin activitățile desfășurate la 1 DECEMBRIE, 24 IANUARIE, 25
OCTOMBRIE. Unele activități s-au desfășurat la școală dar cel puțin o activitate s-a
desfășurat la monumentul închinat eroilor, monument aflat în fața bisericii ortodoxe
din Almașu Mare. Un al proiect îndrăgit de elevi-părinți-comunitate este ,,Sărbătorirea
Crăciunului”, deoarece se bazează pe respectarea tradiției locale, la spectacolul de
Crăciun (ultima activitate) fiind prezentate obiceiurile din Ajunul acestei mari sărbători
creștine, iar pentru pregătirea micilor actori s-au utilizat versurile, cântecele și
colindele teatrului popular dictate de bunicii din sat. Un alt proiect de succes este ,, 8
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MARTIE” , mult îndrăgit de comunitate pentru se finaliza cu o serbare școlară la care
spectatorii erau și alți localnici alături de părinții și bunicii elevilor școlii noastre.
Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare și
reprezintă o alternativă sănătoasă, practică și creativă de a ocupa timpul liber al
elevilor. Concret, s-au desfășurat la nivelul școlii noastre mai multe sctivități, dintre
care pot fi menționate: 15 Ianuarie-Ziua Culturii Naționale, 30 ianuarie-ziua lui
I.L.Caragiale, 1 martie- ziua lui Ion Creangă, 24 februarie-Dragobetele, Cum ne
pregătim pentru Paște , Ziua educației, Ziua copilului dar și activități de voluntariat, de
ecologizare sau de igienizare a localității și nu în ultimul rând activitățile sportive sau
drumețiile pe dealurile satului, mult îndrăgite de copii.
Promovarea imaginii pozitive a școlii noastre se realizează prin publicarea
tuturor reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face școala accesibilă.
Cu ajutorul unui site, a grupurilor de pe watsapp sau a unei platforme, putem ține la
curent părinții cu tot ce se întâmplă. în școală și putem promova activitățile și implicit
școala.
Prin combaterea violenței din unitatea noastră, reducând incidentele din cadrul
acesteia, oferim un mediu sigur, promovăm toleranța și un spirit moral-civic pozitiv
în care elevii se integrează cu ușurință și toate acestea crează o imagine pozitivă a
școlii.
Imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce au aceștia
nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea învățării,
combaterea discriminării, reducerea violenței, promovarea unui comportament moral
pozitiv, și participarea la activități extrașcolare. Școala noastră, în ochii comunității,
este rezultatul unei munci constante.
Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice,
fiecare contribuind individual asupra imaginii, de ansamblu, a instituției școlare.
Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece aceasta imagine pozitivă se
crează greu și se poate pierde rapid.
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Cenaclul și Revista de Vineri

prof. dr. Ene Diana Alina
Liceul Teoretic Bilingv „Miguel de Cervantes”, București

Scriam în afișul de promovare a Cenaclului de Vineri că aș dori să devină o
alternativă la acest timp parcă suspendat, la aceste momente lungi în care ne ținem
parcă cu toții respirația, așteptând să trăim din nou, să tragem din nou aer în piept, pe
săturate.
Și câtă dreptate aveam! Copiii aceștia frumoși, pentru mine rămân copii, chiar dacă
sunt în majoritate adolescenți și gândesc atât de matur, copiii aceștia s-au găsit atât de
repede și de firesc.
Parcă toate ideile, gândurile, sunetele și culorile acelea așteptau undeva după
colț, preapline, nerăbdătoare să se transforme într-un spațiu-timp securizat și
securizant, cel cu miros de scorțișoară și de cozonac, de bunici și de stele ninse din
„Povestea Crăciunului”, cu Babe Dochii și brândușe dând colțul soarelui în „Luna lui
Marte”sau cu zâmbetul pierdut, ori regăsit al inocenței, în „Din copilărie”.

Am creat la Cervantes, în anul școlar trecut, atât de bizar, atipic, cu fețe ascunse
în ecrane și așteptare chinuitoare a întâlnirii reale, palpabile, Cenaclul de Vineri, un
cenaclu online de literatură, dar și de artă în general, în încercarea de a suplini prin
cuvinte, muzică și creații plastice lumea pe care ni se părea că n-o mai puteam aduce
în făgașul ei știut, de dinainte. Au răspuns cu entuziasm elevii de liceu, dar și câțiva
țânci de gimnaziu, talentați, îngroziți, entuziaști, tulburați ca apele ce nu-și găsesc
matca firească, frumoși, luminoși și fericiți să găsească un altfel de „normalitate”.
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Din întâlnirile noastre săptămânale de vineri dimineața, pe Meet, cu lecturi de
poezie contemporană, dar și mai veche, cu prezentări de creații poetice și în proză
originale, cu muzică, desene, picturi, au rezultat 3 numere ale revistei Cenaclului, dar
și întâlniri cu autori contemporani și aparițiile lor editoriale recente: Doina Ruști
(„Paturi oculte”), Radu Aldulescu („Sonată pentru acordeon”).
Cele 3 numere publicate până acum online (pe Book Creator), dar și fizic,
ulterior, când ne-am întâlnit la școală, au dorit să puncteze 3 momente importante din
an, din viața noastră a tuturor.
„Poveste de Crăciun” ne-a luminat sărbătorile de iarnă, din nou atipice, cu poezii
originale în română și spaniolă, cu texte în proză ca niște fulgi fermecați, cu poezii
recitate în singurătatea camerei, cu melodii create special pentru nopțile lungi de iarnă,
cu patinoare lucii sub lumina lunii, poteci umblate și mai puțin străbătute, cu valsuri și
daruri sub brad.
„Luna lui Marte”, a celebrat primăvara și învierea pe care o speram cu toții, prin
Gânduri de martie, de femeie, de iubire, prin mărțișoare literare (poezii recitate de
membrii cenaclului), dar și cu prezentarea vechilor tradiții și obiceiuri populare
specifice lunii martie, străvechi început de an agrar.
„Din copilărie” a marcat Ziua de 1 Iunie, cu texte originale sub titlul: „Unde ești
copilărie?”, dar și cu prezentarea unor copii-minune din lumea întreagă: Mozart, Iulia
hasdeu, Picasso, van Gogh, etc.

Nu ne-am oprit însă aici. Avem în lucru al 4-lea număr al revistei, „Sub același
cer”. Avem și spațiul nostru interior, al Cenaclului, chiar dacă azi ne-am întors în
școală, pentru că mai avem multe de trăit și de spus...
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PROMOVAREA IMAGINII ÎNVĂȚĂMÂNTULUI SPECIAL

Prof. Ene Simion Dumitru
Liceul Tehnologic Special nr. 1 Oradea – structura Tinca

Promovarea imagini scolii este o activitate extrem de importanta nu doar pentru
a atrage elevi către școala respectiva, ci și pentru ai păstra și pentru a le face cunoscută
activitatea desfășurată în cadrul scolii.
De 11 de ani sunt cadru didactic în învățămantul special, dar clasele cu care am
lucrat sunt integrate într-o școală de masă, 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,, , iar
copiii cu care lucram erau numiti „cei cu probleme”, „bolnavii”, etc fără se ne cunoască
cu adevărat activitatea noastră.
De-a lungul anilor am reușit sǎ ȋmbunǎtǎțim imaginea școlii, a ofertei
educaționale a învățămantului special prin organizarea şi participarea la acţiuni comune
şi relevante pentru comunitate si prin stabilirea unor legături cu comunitatea in care
functioneaza scoala noastra.
În promovarea imaginii școlii am urmarit doua obiective importante: convingerea
parintilor copiilor cu dizabilitati ca, in cazurile grave, solutia cea mai buna pentru copiii
lor este invatamantul special, precum si schimbarea mentalitatii copiilor si profesorilor
de la invatamantul de masa cu privire la potentialul si specificul acestor copii.
Pentru indeplinirea primului obiectiv am organizat periodic intalniri cu parintii
copiilor care aveau dizabilitati si care fie nu erau inscrisi la nici o forma de scolarizare,
fie erau inscrisi la invatamantul de masa , dar nu reuseau sa se adapteze cerintelor de
acolo. In cadrul acestor intalniri parintii au putut observa cum se munceste cu copiii
„speciali”, care sunt dotarile scolii pentru a facilita accesul acestora la educatie, iar in
acest fel parintii au reusit sa depaseasca prejudecatile pe care le aveau cu privire la
invatamantul special si au constientizat ca si pentru copiii lor cineva este pregatit sa
munceasca pentru a depasi problema cu care se confrunta in prezent.
In ceea ce priveste al doilea obiectiv, referitor la schimbarea mentalitatii copiilor
si profesorilor din invatamantul de masa cu privire la potentialul si specificul copiilor
cu CES, am desfasurat o serie de activitati comune cu elevii voluntari SNAC si nu
numai, in cadrul carora elevii din cele doua forme de invatamant au reusit sa
colaboreze, sa formeze o echipa pentru a atinge un scop comun, sa se ajute, sa fie mai
rabdatori si toleranti unii cu altii.
Prin iniţierea unor astefel de activităţi educative şcolare şi extraşcolare
diferenţiate, care să răspundă nevoilor copiilor cu CES consider ca am reuşit sǎ
atragem atenia asupra potentialului elevilor nostri si asupra faptului ca fiecare copil are
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dreptul la educatie indiferent de dizabilitatea pe care o are. In acest fel am inteles eu ca
pot contribui la promovarea imaginii scolii in societate.
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PROMOVAREA IMAGINII SCOLII
INVATARE FIZICA SI ONLINE

Prof. Epuran Valentina Angela
Scoala Gimnaziala “Petre Sergescu” - Drobeta Turnu Severin

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 (elevi, profesori, parinti, comunitatea) fac din unitatea de învățământ un
cadru viu, un mediu în continua schimbare.
Tema scolii apare frecvent in operele literare a mai multor scriitori romani, ca
dovada a importantei ce o constituie aceasta in existenta noastra. Imaginea școlii se
reflectă în diverse schițe ale lui Ion Luca Caragiale cum ar fi: ,,Bacalaureat”, ,,Un
pedagog de școală nouă”, ,,Lanțul slăbiciunilor”. În aceste opere este prezentată in mod
satiric școala, ca instituție formatoare de educație, din mai multe puncte de vedere: al
elevului, al profesorului și al părintelui. Morala ce se impune din operele dramaturgului
este în sensul de a ne forma in scoala cunoștiințe autentice, veridice, atat la nivel
stiintific, rational, cat si din punct de vedere etic.
Scoala are o influenta imensa asupra copilariei, asupra societatii in general,
deoarece formează modele umane și construiește un sistem de valori, si de aceea
trebuie sa ii acordam maxima importanta daca dorim sa avem o comunitate educata,
civilizata, in continua dezvoltare.
Imaginea scolii este surprinsa si in ,,Amintiri din Copilarie”, romanul
autobiografic al lui Ion Creanga. Acesta surprinde formarea copilului Nică, a lui Ștefan
a Petrii, si isi aminteste educatia facuta la scoala ca fiind “numai de mantuiala”. In
comparatie cu scoala din acele timpuri, cea de acum este mult mai evoluata, atat din
punct de vedere al materialelor si a metodelor de predare-invatare cat si al personalului
didactic specializat. Observam o imbunatatire a sistemului educational, desi unele
scene, cum ar fi favorizarea unor elevi, dezinteresul unor dascali, nu intarzie sa isi faca
aparitia nici in zilele noastre.
In prezent 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.
Multe scoli si-au intensificat activitatile de promovare si cercetare, punând astfel
bazele competitiei. De aceea au decis sa-si evidentieze istoricul, caracteristicile
distincte, oportunitatile si sa-si stabileasca un loc in randul institutiilor educationale.
Pozitionarea merge dincolo de imaginea scolii. Obiectivele pozitionarii sunt acelea de
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a evidentia diferentele reale ale scolii în comparatie cu altele, astfel încât sa poata
satisface cel mai bine nevoile elevilor care o aleg. Fiecare scoala are imaginea sa
proprie pentru o anumita perioada de timp, care se afla uneori în plina evolutie, alteori
in regres. Unele elemente din trecut ramân deosebit de puternice si-i marcheaza
existenta, iar imaginea veche poate persista mult timp dupa ce au avut loc schimbari in
bine.
Pozitia in ierarhia scolilor poate fi stabilita dupa trei criterii:
-practic-gradul în care parcursul educational al elevilor poate fi aplicat practic si
dezvoltarea lor personala inceputa în scoala sa se continue si dupa aceea;
-formativ -gradul în care elevii sunt capabili sa se autoevalueze, sa reflecteze si sa-si
influenteze devenirea personala;
-mediul -gradul în care interesul pentru studiu al elevului este sustinut, iar mediul este
primitor, cu dotari materiale, cu personal dedicat.
Aceste criterii de a evalua o scoala, pe perioada de invatare online, sunt mai greu
de aplicat tinand cont ca apar situații de confuzie și dezorientare, de unde și lipsa de
motivație, iar invatarea si comuniarea profesor-elev raman axate in mediul virtual.
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
tipurile de acțiuni turistice, ateliere de creatie, concursuri și parteneriate cu alte
instituții.
Activitățile extracurriculare sunt 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.
Imaginea școlii noastre este promovată oferind elevilor educație de calitate,
centrata pe abilitatile fiecaruia, accesul la ofertele educaționale, 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 profesor contribuind asupra imaginii de ansamblu
a școlii.
BIBLIOGRAFIE:
1. https://www.scritub.com/management/marketing/MARKETINGEDUCATIONAL2416152413.php
2. https://www.dascalidedicati.ro/invatarea-online-avantaje-si-dezavantaje/
3. https://vdocumente.com/caragiale-tema-scolii.html
4. https://edict.ro/promovarea-imaginii-scolii/
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ACTIVITĂŢILE INTEGRATE ŞI EFICIENŢA LOR
ÎN ACTUL DIDACTIC

Prof. EUGENIA NEGOITA
Liceul de Arte „Margareta Sterian”, Buzău

"Lăsaţi copilul să vadă, să audă, să descopere, să cadă, să se ridice şi să
se înşele. Nu folosiţi cuvinte când acţiunea, faptul însuşi, sunt posibile."
Pestalozzi
Literatura pedagogică descrie integrarea curriculară drept o modalitate
inovatoare de proiectare a curriculumului, care presupune sintetizarea și organizarea
didactică a conținuturilor din diferitele domenii ale cunoașterii, astfel încât să se
asigure că elevul achiziționează o imagine coerentă, unitară despre lumea reală.
Învățarea integrată asigură cadrul propice pentru participarea efectivă și afectivă
a copiilor la activitate, pentru antrenarea resurselor acestora. Elevii pot prezenta
conținuturile cu ajutorul experințelor proprii, învață prin descoperire. Învățarea
integrată se reflectă cel mai bine prin predarea tematică, tip de predare care asigură
dezvoltarea mai multor domenii concomitent. Nivelurile integrării curriculare
sunt: monodisciplinaritatea şi pluridisciplinaritatea (multidisciplinaritatea), integrarea
transdisciplinară.
Monodisciplinaritatea este centrată pe obiectele de studiu independente, pe
specificitatea acestora, promovând supremaţia disciplinelor formale.
Pluridisciplinaritatea se referă la situaţia în care o temă ce aparţine unui anumit
domeniu este supusă analizei din perspectiva mai multor discipline, acestea din urmă
păstrându-şi neschimbată structura şi rămânând independente unele în raport cu
celelalte.
Abordarea transdisciplinară este cea mai recentă orientare privind reforma
conţinuturilor, prin care se încearcă o modalitate de organizare a acestora, care aduce
o schimbare de optică în ceea ce priveşte raportul dintre conţinutul învăţării şi elev.
Transdisciplinaritatea presupune abordarea integrată a curriculum-ului prin
centrarea pe probleme ale vieţii reale, pe problemele importante, aşa cum apar ele în
contextual cotidian, cu focalizare pe identificarea de soluţii, rezolvarea de probleme
ale lumii reale, în scopul dezvoltării competenţelor pentru viaţă. În prezent se pune
accent nu pe asimilarea unui volum enorm de cunoştinţe, ci pe calitatea lor, iar calitatea
înseamnă a-l face pe copil să pătrundă în inima demersului ştiinţific, să-şi pună mereu
întrebări. Astfel, învăţarea devine un proiect personal al elevului fără a neglija însă
îndrumarea şi orientarea profesorului care rămâne totuşi managerul situaţiilor de
învăţare. Putem face învăţarea mai interesantă, reflectând lumea reală, creând un mediu
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cu o varietate mai largă de stimuli şi condiţii, determinând elevii să participe activ pe
tot parcursul activităţilor şi făcând ca activitatea să devină o acţiune practică, cu o
finalitate măsurabilă. Activitatea transdisciplinară ne face să renunţăm la instruirea
informal-frontală şi elevul sau grupul de elevi să devină centrul în jurul căruia să
graviteze întreaga desfăşurare a activităţii didactice
Pentru a fi siguri de reușita activității de predare-învățare este important să se
acorde atenție unor observații venite din practica didactică și confirmate de literatura
de specialitate, și anume:
 Predarea nu produce neapărat învățare;
 Învățarea eficientă presupune aplicarea în practică a cunoștințelor, urmată
în mod imperios de feed-back;
 Ideile preexistente și predispozițiile elevului influențează ceea ce acesta
învață;
 Învățarea nu se produce numai în spațiul școlar, în cadrul formal;
 Așteptările elevului, dar și cele ale profesorului influențează nivelul de
performanță al învățării.
Pentru a se asigura o învățare eficientă care să conducă la formarea
competențelor cheie, proiectarea activității ar trebui să fie bazată pe câteva
idei/principii:
 Activitatea trebuie să asigure succesul elevului;
 Elevul trebuie stimulat să pună întrebări și să participe la discuții, stârnindui-se curiozitatea;
 Activitatea în grupuri mici asigură cadrul manifestării tuturor elevilor;
 Memorarea excesivă blochează dorința de cunoaștere a copiilor;
 Implicarea elevilor în activități practice îi ajută să înțeleagă noțiuni, fapte și
fenomene;
 Exemplele din mediul apropiat al copilului sunt cele care facilitează
învățarea;
 Elevului trebuie să i se ofere posibilitatea de a-și exersa exprimarea clară,
corectă, utilizând termeni accesibili ai domeniului.
În concluzie, se poate afirma că integrarea conţinuturilor şcolare este o necesitate
şi un deziderat. Strategiile de predare / învăţare integrată, precum şi nivelurile la care
aceasta se realizează sunt condiţionate de o multitudine de factori, de natură obiectivă,
dar şi subiectivă. Ele au avantaje, dar şi dezavantaje. În dorinţa noastră de a fi moderni
însă, de a inova practica şcolară, trebuie prudenţă, întrucât echilibrul între extreme
(diferenţiere pe discipline sau integrare totală) se pare că este soluţia cea mai eficientă.
Se impune, însă, ca şi în plan teoretic să stăpânim conceptele, pentru a nu pretinde că
predăm interdisciplinar, când de fapt realizăm altceva.
Prin aceste activităţi se pune accent pe dezvoltarea gândirii critice, pe formarea
de competenţe practice, pe feed-back-ul pozitiv, pe măsurarea şi aprecierea
competenţelor. Se cultivă independenţa, deschiderea spre inovaţie, emoţiile pozitive,
autocontrolul. „Explozia informaţională” conduce nu numai la creşterea cantitativă a
cunoştinţelor, ci şi la esenţializare, la integrare,( M. Maliţa, Orizontul fără limite al
învăţării, Bucureşti, 1981, Editura Politică, pag. 25).
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Din perspectiva învăţământului modern în educaţie accentul trebuie pus pe
stăpânirea de către elevi a proceselor, înţelegerea conceptelor şi pe capacitatea de a le
folosi în diverse situaţii.
Activitatea integrată se dovedeşte a fi o soluţie pentru o mai bună corelare a activităţilor
de învăţare cu viaţa societăţii, cultura şi tehnologia didactică.
Bibliografie:
1. Bocoş, Muşata, 2002, Instruirea interactivă, Presa Universitară Clujeană;
2. Ciolan, Lucian, 2008, Invatarea integrată, Editura Polirom, Iaşi;
3. Crişan, Al. (coord.), ., 1996; Curriculum şcolar. Ghid metodologic, Bucureşti,
M.E.I.-I.S.E;

394

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 1, ianuarie, 2022

STRATEGII DIDACTICE SPECIFICE
ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREŞCOLAR

Prof. înv. Preșcolar: Fanu Simona
Grădinița: P. P. nr. 2 Lugoj

Utilizarea materialului didactic ajută mult la cultivarea şi educarea limbajului la
preşcolari. Acesta poate fi un argument pentru comunicare, precum şi o motivaţie
pentru relaţionare prin intermediul limbajului.
În cadrul unor activităţi, sub aspectul eficienţei distingem, în etapizarea ei, patru
mari activităţi premergătoare, de tip organizatoric: obiective vizate de realizat;
conţinutul de idei vehiculat, strategia de lucru adoptată; evaluarea.
Acentul pus doar pe unu sau două din cele patru domenii nu poate însă asigura
reuşita actului educaţional, indiferent de ordinea sau modul lor de corelare. Pedagogia
modernă propune organizarea în aşa măsură a procesului de învăţământ, încât
problemele de conţinut şi strategie să se realizeze în funcţie de obiective şi pe baza
rezultatelor şcolare. Obiectivele constituie factorul determinant, pivotul teoretic şi
metodologic al oricărui proces de învăţământ.
În funcţie de modul în care se raportează la obiective, celelalte componente
didactice: conţinut, evaluare – capătă sens ţi valoare. Aşadar prioritar în conceperea
unui ,,design instituţional” este stabilirea obiectivelor, în funcţie de care anticipăm
conţinuturile, metodele şi mijloacele de învăţare, instrumentele de evaluare şi nu în
ultimul rând relaţiile ce se stabilesc între aceste elemente în contextual unei modalităţi
specifice de organizare a procesului didactic. Formularea clară a obiectivelor însă nu
asigură, eficienţa, obţinerea performanţelor sau a componentelor preconizate, deşi ele
constituie veriga centrală care uneşte intenţia cu acţiunea.
A specifica un obiectiv în termeni operaţionali implică şi stabilirea imediată şi
adecvată a strategiei didactice, în mod deosebit a metodelor ce urmează a fi utilizate şi
a mijloacelor de învăţământ.
Într – un proces de învăţământ conceput ca un sistem, se impune acordarea
aceleiaşi importanţe fiecărui element al său şi nu în ultimă instanţă corelării acestora
în scopul obţinerii performanţelor anticipate.
Punerea în aplicare a obiectivelor operaţionale, fără alegerea unei strategii
eficiente înseamnă a te opri în stadiul de ,, intenţie” în cadrul unei acţiuni educative.
Integrarea procesului de învăţământ intr-o structură organizatorică este absolut
necesară. La fel de necesară este gândirea acestei proiectări în aşa fel cât să se
promoveze o învăţare prin problematizare euristică, o învăţare prin problematizare
euristică, o învăţare prin descoperire, o învăţare creatoare. Şi acest lucru îl vom realiza
prin alegerea strategiei didactice adecvate, adică în raport cu obiectivele stabilite.
Alegerea strategiei didactice – având ca element component: formă de organizare,
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metode didactice şi mijloace de învăţământ – devine o operaţie determinantă şi măreşte
activităţile didactice.
,, Srategiile didactice urmăresc raţionalizarea, reglarea şi optimizarea procesului
de învăţământ prin alegerea şi corelarea elementelor componente, în funcţie de tipul de
învăţare propus”. Elementele componente, subordonate aceluiaşi obiectiv, acţionează
ca un tot unitar, între ele stabilindu-se legături reciproce şi chiar intercondiţionări, ceea
ce face ca raportul să fie flexibil, dinamic.
Parte componentă şi foarte importantă a strategiei didactice este mijlocul de
învăţământ definit ca parte materială, naturală sau intenţionată, care susţine realizarea
obiectivelor activităţii de instruire. Ansamblul resurselor materiale, folosite în procesul
de învăţământ de către profesoară are ca scop perceperea, înţelegerea cunoştiinţelor,
formarea noţiunilor, fixarea şi consolidarea informaţiilor.
Tehnicile informaţionale impun o nouă viziune pedagogică, cea exprimată cu
ajutorul sintagmei ,,informatizarea învăţâmântului” ceea ce include două laturi
fundamentale:
pregătirea copiilor în vederea utilizării calculatorului, familiarizarea de la cea mai
fragedă vârstă cu tehnicile de manipulare şi utilizare a calculatorului (şi a devenit o
practică cerută la nivelul învăţământului preşcolar); cea de-a doua latură care nu
interesează se referă la considerarea calculatorului ca mijloc de învăţământ, utilizat în
actul de predare învăţare. În acest caz discutăm de I.A.C, o modalitate în cadrul căreia
interacţiunea dintre elevi şi cadre didactice, dintre predare şi învăţare este mijlocită de
prezenţa calculatorului (interacţiune informaţională).
Subliniem ca avantaje ale acestui mijloc de nvăţământ modern: accesul rapid la
informaţie, stimularea interesului pentru informaţie, pentru cunoaştere, formarea
deprinderii de a-şi căuta singuri informaţiile.
Informatizarea tot mai multor domenii ale activităţii umane impune ca necesitate
informatizarea procesului de învăţamânt încă de la grădiniţă pentru a se amplifica în
stadiile următoare.
În ceea ce priveşte integrarea mijloacelor de învăţământ în activitatea didactică,
trebuie avută în vedere valoarea lor psihopedagogică, condiţiile şi modalităţile de
utilizare a lor. Fiind instrumente pedagogice, ele au menirea de a optimiza comunicarea
educaţională dintre educatoare/ educatoare şi copil.
BIBLIOGRAFIE:
Bocoş, M. – Instruirea interactivă, editura Presa Universitară Clujeană, Cluj Napoca,
2002.
Păun, E. – Sociopedagogie şcolară, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1982
Zlate, M – Psihologia socială a grupurilor şcolare, Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, 1972.
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Activități realizate pentru promovarea imaginii unității de învățământ

Farkas Andreea – Profesor în învățământul preșcolar
Grădinița cu Program Prelungit “Neghiniță”, Cluj - Napoca

Activitățile desfășurate în Grădinița ,,Neghiniță”, promovează și stimulează
dezvoltarea intelectuală, afectivă, socială si fizică a fiecarui copil în parte. Implicarea
în cât mai multe activități culturale, educative, parteneriatele realizate, participarea la
proiecte, concursuri, proiecte internaționale cum ar fi “etwining”, activitățile opționale,
activitățile “outdoor”, contribuie în mare măsură la promovarea imaginii unității.
Asigurăm un proces educativ de înaltă calitate de la o vârstă timpurie, prin care
copiii beneficiază de o experiență plină de însemnătate, ce le va folosi pe tot parcursul
vieții, prin intermediul artei, muzicii, matematicii, știintei, poveștilor, al jocului si al
creativității.
Grădinița reprezintă un context favorabil în procesul de formare a copiilor din
punct de vedere moral si emoțional, operând cu concepte precum playful parenting,
comunicarea deschisă si învățarea prin joc. Se acordă atenție, îngrijire și iubire fiecărui
copil, luând în calcul particularitățile și nevoile acestora.
Unitatea noastră ia parte și se implică în proiecte naționale si internaționale,
organizează evenimente pentru copii, oferă activități extracurriculare, activități
opționale și transformă perioada copilăriei într-o lume de basm.
Încurajam imaginația într-un mediu distractiv, sigur și primitor și ajutăm
preșcolarii să își atingă potențialul maxim pe plan social si emoțional.
Învățarea, cercetarea, jocul, jocul dramatic, sunt câteva dintre conceptele care îi
ajută pe copii să devină participanțti activi în societate.
Este un loc unde copiii se simt acasă, având la dispoziție un spațiu adecvat
vârstei, cu
centre tematice dotate, jucării bine alese, din materiale naturale, de calitate. Este locul
unde șiar lăsa fiecare părinte puiuțul știindu-l în siguranță, ocrotit, iubit și educat.
Colegialitatea, conferă activității instructiv-educative stabilitate, experiență și
încredere reușind să creăm o atmosferă plăcută și colaborare permanentă în activitățile
noastre zilnice.
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Personalul didactic, sunt piloni activ implicați în procesul de educare a copiilor.
Ei reprezintă primul model pe care copiii îl urmează, conturându-le personalitatea si
susținându-i în dobândirea aptitudinilor.
Parteneriatul dintre unitate si părinți, activitățile prezentate părinților, pozele
despre activitățile noastre, sunt elemente cheie în munca noastră, contribuind la
promovarea imaginii unității.
Activitatile desfășurate în grădinița noastră promovează și stimulează
dezvoltarea intelectuală, emotională, socială si fizică a copiilor și se concentreaza pe
dezvoltarea liberă și armonioasă a personalității, în funcție de ritmul propriu și de
nevoile fiecărui copil în parte, sprijinind formarea autonomă și creativă a acestuia.
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 preșcolarilor;
 consilierea părinţilor;
 dezvoltarea de parteneriate eficiente la nivel local, judeţean, regional, național,
internațional în scopul promovării imaginii instituției noastre şi a corelării ofertei
educaţionale;
 promovarea imaginii grădiniței prin diverse surse informaţionale (presă locală scrisă,
internet).
Promovarea imaginii unităţii noastre şcolare reprezintă o prioritate pentru o bună
colaborare între cei trei parteneri educaţionali: grădiniță-preșcolari-părinţi.
Calitatea si profesionalismul constituie elemente caracteristice ale întregii
activități derulate în grădiniță.
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Proiect de conştientizare şi de rezolvare a unor fenomene sociale
„SĂNĂTATEA - UN DAR, O RESPONSABILITATE”

Prof. Fechet Marius
Școala Gimnazială ,,Ștefan cel Mare” Zemeș

ARGUMENT:
„SĂNĂTATEA nu reprezintă totul, dar fără SĂNĂTATE nimic nu contează”
(Schopenhauer)
Iată o afirmaţie extrem de reală: putem avea orice, dar, dacă nu ne putem bucura
pe deplin de ceea ce avem, de viaţă... Ar avea sens să spunem, deci, „SĂNĂTATE, căi mai bună decât toate!” Binenţeles, cu toţii spunem asta! Atunci, dacă o spunem, oare
n-ar fi indicat să şi cunoaştem ce înseamnă cu adevărat SĂNĂTATEA? Şi să aplicăm
principiile sale.
SĂNĂTATEA reprezintă starea în care fiinţa umană funcţionează optim în toate
domeniile vieţii sale, se simte fericită cu adevărat şi se îndreaptă către realizarea
potenţialului său interior maxim. Pentru ca funcţionarea optimă, fericirea şi realizarea
potenţialului să poată avea loc, este necesar să avem sănătate fizică, mentală,
emoţională şi spirituală.
„Există mii de boli, dar numai o SĂNĂTATE” (K. L. Berne). Să avem grijă de
EA!
SCOPUL PROIECTULUI:
Formarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de sănătatea proprie şi a celor
din jur, ajutând la formarea unei generaţii de tineri sănătoşi.
PERIOADA DE DERULARE:
Anul şcolar 2021-2022
FORME ŞI METODE DE REALIZARE:
 Discuţii pe baza unor ilustraţii, filme;
 Povestiri, simulări;
 Jocuri de rol, jocuri didactice;
 Studiu de caz;
 Exerciţii aplicative;
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 Concursuri;
RESURSE:
 Umane: elevi, cadre didactice, formatori ai Crucii Roşii, spersonal medical,
părinţi;
 Materiale: pliante, mijloace video; logistica necesară desfăşurării activităţilor
comune este asigurată de cele două părţi.
INDICATORI DE EVALUARE:
 Realizarea unor postere;
 Concursuri;
 Simulare unor intervenţii medicale.
OBIECTIVE CADRU:
 însuşirea de către elevi a noţiunilor legate de sănătate şi boală în vederea
dezvoltării armonioase a personalităţii;
 cunoaşterea de către elevi a regulilor de acordare a primului ajutor în cazul unor
accidente;
 respectarea măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor şi a normelor de igienă în
şcoală şi societate;
 cunoaşterea de către elevi a activităţii şi importanţei Crucii Roşii Române;
 conştientizarea comportamentului igienic prin: igiena corporală, a hainelor, a
încălţămintei, formarea deprinderilor corespunzătoare vârstei şi sarcinilor şcolare,
individuale şi colective; păstrarea curăţeniei în şcoală;
 organizarea unor acţiuni pentru ajutorarea persoanelor cu nevoi speciale;
 însuşirea unor norme igienico-sanitare pentru asigurarea echilibrului dintre
sănătatea individuală şi cea colectivă ;
 informarea copiilor despre unele boli şi metodele de prevenire a acestora;
 distribuirea unor broşuri, reviste;
 manifestarea unei conduite responsabile în situaţii critice.
CONŢINUTURI:
1. Ce ştim despre boli şi prevenirea lor?
2. Tratarea bolilor după sfatul prietenilor sau al medicului?
3. Cum prevenim îmbolnăvirile? Cum acţionăm în cazul unei îmbolnăviri? - lecţie
demonstrativă;
4. „Sanitarii pricepuţi” – concurs pe teme sanitare;
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ACTIVITĂŢI
*Înfiinţarea cercului „Sanitarii pricepuţi”;
*Dotarea colţului sanitar al şcolii;
*Organizarea şi desfăşurarea de întâlniri având ca invitați cadre medicale;
*Realizarea educaţiei sanitare prin prezentarea regulilor de igienă, cunoaşterea
factorilor de risc şi prevenirea bolilor;
*Acţiuni de educaţie sanitară prin distribuirea de broşuri, pliante, afişe, în scopul
cunoaşterii şi respectării normelor de igienă şi prevenirea unor boli;
*Organizarea unor expoziţii cu lucrările elevilor pe teme sanitare;
MODALITĂŢI DE EVALUARE:





Portofoliul activităţii;
Expoziţii;
Chestionare;
Acordare de diplome pentru câştigătorii concursului „Sanitarii pricepuţi”.
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Imaginea unei școli

Profesor: Ferrant Doina,
Liceul Tehnologic “Petru Poni”, Onești

O școală este considerată ca fiind bună dacă lumea crede asta, nu prin ceea ce cred
cei ce o formează. Impresia este sugerată de mai multi factori, unii obiectivi, observabili,
alţii constituindu-se din interpretările subiective ale celor din afara școlii. Imaginea școlii
are o puternică influentă asupra așteptărilor, iar aceste așteptări influențează opţiunile.
Este important ca imaginea pe care o proiectează asupra comunității sa fie aceeași cu ceea
ce doreste școala să realizeze.
Construirea si consolidarea unei imagini pozitive ia ani de grijă, de muncă
sistematică, de comunicare și de calitate. Ȋn mod paradoxal, pe cat de greu se construiește,
pe atat de ușor se deteriorează, uneori fiind suficient un singur eveniment nedorit, cum ar
fi un eșec la examenul de bacalaureat. Pentru comunitate este un semn al incompetenţei
dascălilor. Imaginea negativă este, din nefericire, mai persistentă decât cea pozitivă și
schimbarea ei ia foarte mult timp.
Oamenii au tendinţa de a ignora informaţiile care sunt conforme cu așteptările.
Comunitatea se va convinge de calităţile școlii numai prin elevi, mai bine zis, prin
rezultatele obţinute ȋn concursuri și examene.
O școală de prestigiu presupune un sistem de activități orientate spre satisfacerea
cerințelor elevilor și ale părinților acestora, fiind necesar să se aibă ȋn vedere și
pregatirea profesorilor din acea institutie, calitatea actului educational și asigurarea
unor bune condiții de desfășurare a activităților educative.
Recunoașterea meritelor unității respective survine odată cu adoptarea de către
dascăli a unor metode și procedee didactice axate pe nevoile stricte ale elevilor, ceea
ce ȋnseamnă folosirea cunoștințelor și calităților personale ȋn scopul asigurării unei
formări flexibile a tinerilor din sistemul de educaţie şi formare profesională, în vederea
creşterii gradului de ocupare şi a ratei de participare pe o piaţă a muncii în continuă
transformare.
Ȋnvățământul modern trebuie axat pe formarea de priceperi și deprinderi, nu pe
acumularea de informații disparate, profesorului revenindu-i obligația de a perfecționa
procesul educativ pentru a putea transforma situația educațională într-o realitate
convenabilă. Vocație, profesionalism, dăruire, perseverență, consecvență, onestitate,
dragoste pentru elevi, am enumerat doar cateva calități pe care el trebuie sa le posede.
La acestea se adaugă rezultatele meritorii obținute de către elevi la diferite concursuri
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sau examene, precum și participarea profesorilor la manifestări educaţionale şi
ştiinţifice locale, naţionale şi internaţionale.
Ca și ofertant, școala trebuie să țină relații strânse cu publicul și cu acei
consumatori potențiali, prezentandu-le, ȋn diferite moduri, avantajele de care se bucură
cei ce au ales-o, tradițiile și realizările ei, perspectivele sau locul și rolul pe cere le
deține ȋn sistemul educațional. Organismele publice, organizațiile neguvernamentale
ori mediile de informare ȋn masă sunt tot atația posibili parteneri ai serviciilor
educaționale. Cu și prin intermediul acestora, se pot face cunoscute perspectivele medii
și lungi ale instituției, trăsăturile ei definitorii, activitățile specifice, activitățile
extrașcolare, programele și proiectele sau activitățile ȋn folosul comunității..
Investigarea cererii de educație este o necesitate pentru că succesul unui liceu
rezidă și ȋn capacitatea sa de a se plia pe nevoile comunității. Ideal este ca să producă
și să ofere pieței ceea ce se cere efectiv, adică să-și orienteze activitatea ȋn funcție de
așteptările consumatorilor. Tot ce se ȋntreprinde și are ca finalitate promovarea trebuie
să se axeze pe studierea motivațiilor și a reprezentărilor elevilor, pe definirea opțiunilor
fundamentale ale grupurilor și indivizilor, precum și pe stabilirea unor obiective
generale.
Târgurile educaționale organizate de instituțiile de ȋnvățământ, precum ,,Ziua
porților deschise”, au rolul lor ȋn atragerea elevilor, dar succesul depinde și de modul
in care sunt organizate. Astfel, simțul estetic și creativitatea garantează atractivitatea
panourilor, pliantelor și ghidurilor, ȋn timp ce notorietatea dascălilor ce expun oferta
educațională poate spori curiozitatea vizitatorilor și dorința de a lua ȋn calcul ȋnscrierea
la un anumit profil. Târgul educațional este un cadru propice difuzării directe a ofertei
de educației și un spațiu adecvat comunicării dintre instituția de ȋnvățământ și
potențialii elevi.
Modalități de promovare oarecum sigure sunt manifestările cultural-artistice
prilejuite de anumite aniversări sau sărbători. Oferta școlii poate fi mult mai eficient
răspândită prin pliante, broşuri, revista şcolii, buletine informative, mape de
prezentare, materiale publicitare, jurnale, postere, cărti de vizita, articole, insigne,
abtibilduri sau ghiduri.
Participarea la aceste evenimente ȋnseamnă credibilitate. Ȋn plus, mediatizarea
acestor activități care s-au bucurat de prezenta unor personalități din viața științifică,
culturală, politică ori sportivă, induce o percepție pozitivă ȋn opinia publică. Ei
consideră atunci că se sărbătoresc oamenii şcolii, elevii, părinţii și că toată manifestarea
este o celebrare a valorii şi a performanţelor din această şcoală.
Comunicarea şi crearea imaginii instituţiei de învăţământ pe piaţă, prin
intermediul relaţiilor publice şi publicităţii, constituie un obiectiv deosebit de
important, deoarece contribuie fundamental la creşterea numărului de solicitări de
servicii specifice prestate, dar şi a calităţii percepute a acestora. O altă posibilitate este
contactul direct cu elevii ce vor fi puși ȋn situația de a opta pentru liceu.
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Ȋn echipe de lucru, ȋncă din primul semestru al anului școlar, profesorii pot merge
la viitorii liceeni pentru a-si face cunoscute profilurile, pot participa la activitățile
metodice desfășurate de aceștia, pot colabora la realizarea unor proiecte sau ȋi ghidează
prin laboratoare de ,,Ziua porților deschise’’.
Sunt ocazii pentru a evidenţia diferenţele reale ale școlii în comparaţie cu altele,
astfel încât sa poată satisface cel mai bine nevoile elevilor care o aleg.

Bibliografie:
1. Baban, A. (coordonator), “Consiliere educațională. Ghid metodologic pentru
orele de dirigenție și consigliere”, Editura PSINET, Cluj-Napoca, 2003;
2. Nicola, I., “Tratat de pedagogie școlară”, Editura Aramis, București, 2003;
3. Tomsa, G., “Consilierea și orientarea ȋn școală”, București, 1999;
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Promovarea imaginii școlii

Fîcea Elena Cristina
Informatician – Colegiul Național ”Spiru Haret”, Tg-Jiu

În zilele noastre, unitatea de învățământ trebuie să fie pregătită să facă față unor
cerințe tot mai complexe din partea societății contemporane și să își revendice locul
său în viața copiilor pe care îi educă dar și în centrul comunității.
Cerințele beneficiarilor fac din unitatea de învățământ un cadru viu, un mediu în
continuă schimbare. Internetul, privit cu reticență inițial, a devenit acum un mediu de
promovare nelimitat, prin care o școală își poate construi o imagine.
Deschiderea spre nou se realizează datorită cadrelor didactice pregătite, care
intervin în favoarea acestei dezvoltări continue a școlii.
Analizând ceea ce se cere de la unitatea de învățământ, putem stabili și cum anume
o putem promova. Beneficiarii, atât direcți, cât și indirecți (elevii, părinții, angajatorii)
sunt cei ce intră în contact cu mediul școlar, comunitatea fiind astfel influențată de
școală.
Promovarea imaginii instituţiei este susținută de personalizarea ofertei
educaţionale la nivel instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie
de nevoile şi interesele partenerilor şi beneficiarilor procesului educational. Crearea şi
promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se realizează, în primul
rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții fiind, în principiu,
primii interesați de acest aspect.
Crearea acestei imagini se realizează prin fiecare cadru didactic din instituție,
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educație
individualizată, adaptată la particularitățile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice
în strategii de predare atractive vor crea o imagine pozitivă asupra școlii. Promovarea
imaginii instituției se realizeaza și prin elaborarea unor proiecte la nivel local care să
vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplelor de bună practică în
managementul instituțional.
Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare.
Activitățile de acest gen, cu o deosebită influență formativă, au la bază toate formele
de acțiuni turistice, ateliere de creație, concursuri și parteneriate cu alte instituții.
Activitățile extracurriculare dau o alternativă 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
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atitudine deschisă și inovativă, atât în modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile
cu elevii, asigurând o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor.
Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea
tuturor reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele
și produsele activităților. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu
doar că putem ține la curent părinții cu tot ce se întâmplă în școală, dar putem promova
activitățile și implicit școala în cadrul căreia acestea se desfășoară.
Prin combaterea violenței din unitatea școlară, reducerea incidentelor din cadrul
acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleranței și a unui spirit moral-civic
pozitiv în care elevii se integrează cu ușurință, se creează, treptat, o imagine pozitivă a
școlii.
În concluzie, imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce
așteaptă și au nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale,
individualizarea învățării, combaterea 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.
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ABANDONUL ŞCOLAR

PROF. FIROANDA MARIANA-DIANA
LICEUL TEHNOLOGIC „DACIA” CARANSEBES

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în
încetarea frecventării şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care
s-a ajuns, înaintea obţinerii unei calificări sau pregătiri profesionale complete sau
înaintea încheierii actului de studii început. Elevii care abandonează şcoala sunt cei
care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de comportament, pentru
care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală.
Acest abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale
de învăţământ, căci până a ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă o
grămadă de resurse. Chiar şi cel în cauză a fost nevoit să depună anumite eforturi.
Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea
contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de
azi nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu
mai consideră şcoala un viitor.
Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este
considerat deosebit de grav.
Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională
indispensabilă integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară
exercitării rolului de părinte şi celui de cetățean al unei comunități.
În al doilea rând, neavând o calificare, cei care abandonează şcoala sunt
viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți sociale şi de
pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială.
Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să
urmărească
dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a
planificării strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor
astfel de situaţii de risc la nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru
rezolvarea unor situaţii de criză cu efect de abandon şcolar.
Pentru a putea reduce numărul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm să
identificăm şi să studiem câteva cauze:
* Școlile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie
şi lipsa oportunităților de succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de
motivație, mulți dintre elevii claselor gimnaziale renunță în primii ani de studiu,
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rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii sau chiar muncind ca zilieri
la oamenii mai avuți din satele respective.
Sărăcia comunităților din zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților
de a oferi copiilor resursele necesare educației.
Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin muncă de către
părinți. Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic,
prin dezamăgirile personale ale părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care
poate fi susceptibilă față de instituțiile formale.
Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre
şcolile din asemenea zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente,
prin asigurarea unei infrastructuri care să asigure transportul elevilor, dar
şi asigurarea hranei pentru elevi care au domiciliul la distanțe mari de şcoala. De
asemenea, este menţionată aprecierea (fară vreo susţinere) potrivit căreia, în mediul
rural, abandonul şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi din cauza
,,lipsei hranei sau imbrăcămintei necesare’’. E o simplă părere fără cunoaşterea
generală a realităţii. Pe de altă parte, încălzirea vremii, crearea condiţiilor naturale de
practicare a unor îndeletniciri îi fac pe copii să-şi urmeze părinţii la muncă, abandonând
şcoala.
* Cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au
relevat faptul că mediul socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele
mai importante variabile în reuşita sau eşecul şcolar şi profesional al elevului.
Este foarte importantă atitudinea familiei în raport cu şcoala. Există şi cazuri
în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin atitudi-nea lor faţă
de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind
mai grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală,
absenteismul,
abandonul
şcolar,
vandalismul,
conduitele
violente,
toxicomania, copiatul şi suicidul.
Cunoaşterea acestor atitudini şi identificarea surselor de posibile tensiuni sau
blocaje manifestate în raport cu cariera şcolară a tinerilor constituie un factor important
în prevenirea abandonurilor. Elevii au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru
care cartea nu mai reprezintă o prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă.
Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi
urmează părinţii, fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe apropiate care se ocupă
superficial de situaţia şcolară a copiilor.
* Climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel,
dezorganizarea vieții de familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual
şi imoral, excesiv de permisiv, divergența metodelor educative şi lipsa de autoritate a
părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, dimpotrivă, tiranică a acestora sunt alte
câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar.
* Factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice,
sociale şi morale, prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor
norme sau valori sunt alte cauze care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor
de mediul educațional şi, în final, abandon şcolar.
* Factorii de natură educațională: insubordonare față de normele şi regulile
şcolare, chiul, absenteism, repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala,
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greşelile dascălilor (de atitudine şi relaționare, competența profesională, autoritate
morală) au şi ei un rol important în apariția fenomenului de abandon şcolar.
* Anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor
carențe din copilărie; dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința
de a capta obiecte, haine sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru
care elevul abandonează şcoala. Anturajul reprezintă un factor negativ în viața elevului;
el poate să-l determine pe elev să fumeze, să consume băuturi alcoolice, să consume
droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală.
Obiectivele unui program de prevenire a abandonului şcolar:
 identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea
menţinerii acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi;
 implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului;
 creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de
abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar.
Măsuri de prevenire a abandonului şcolar:
 psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații
interpersonale adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive;
 socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale;
 psihiatrice – depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale,
comportamentale, emoționale, tendinte agresive;
 juridico-sociale
–
aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin
popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general.
Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor
copiilor la programul educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale.
Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, gradul lor de adaptare şi
percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un loc, un statut,
un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar.
Evaluarea pe care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi
capacităţile educaţionale ale fiecărui copil. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil
are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate învăţa, indiferent de nevoile lui sociale.
Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi
nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau etnie diferită
faţă de restul copiilor.
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IMPORTANȚA RELAȚIEI DE PARTENERIAT
ÎNTRE GRĂDINIȚĂ ȘI FAMILIE

FITERA ANA
GRĂDINIȚA P. P. NR. 4 LUGOJ, TIMIȘ
Grădinița este un important mediu de socializare unde copiii interacționează cu
alți copii dar și cu adulții într-un cadru plăcut adecvat nevoilor individuale ale
acestora. Copilul preșcolar începe să-și definească treptat începutul personalității sale.
În cadrul grupei el trăiește prima experiență a vieții în colectivitate, a vieții sociale.
Integrarea trebuie făcută treptat cu ajutorul familiei, astfel se recomandă părinților
următoarele:








Să discute cu copiii cu mult timp înainte despre grădiniță.
Să informeze copilul că la grădiniță va sta cu alți copii și cu educatoarea dar asta
nu inseamna ca mama îl va abandona acolo ci că după un anumit timp va veni
să-l ia acasă.
Să nu mintă copilul că pleacă să „ia dulciuri și vine imediat”.
Să prezinte grădinița ca pe un loc unde copiii se joacă cu alți copii, nu ca pe un
bau bau – „lasă că vezi tu când te duci la grădiniță”.
Să nu vorbească urât despre cadrele didactice în fața copilului.
Să discute cu cadrele didactice despre copilul lor înștiințându-le despre diverse
probleme ale copiilor și să ceară sfaturi.

Reușita actului educațional este asigurată de fixarea unor reguli comune, aplicate
și respectate atât în grădiniță cât și acasă, valabile atât pentru părinți cât și pentru copii.
Astfel părinții trebuie să respecte intervalul orar în care pot să aducă și să ia copiii, să
nu deranjeze cadrul didactic în timpul activităților etc.
Dezvoltarea psiho-fizică a copilului la această vârstă depinde atât de cadrele
didactice cât și de părinți. Tocmai de aceea pentru a avea rezultate în desfășurarea
actului de educație este foarte importantă colaborarea factorilor importanți din viața
copilului și anume grădiniță-familie. Familia educă hărnicia, cinstea, sinceritatea iar
grădinița completează educația primită de copii în familie astfel formând un tot unitar
care lucrează împreună pentru un scop bine definit.
Sunt multe modalități de colaborare între familie și grădiniță: discuții zilnice,
consilierea părinților, serbări, implicarea părinților în diferite proiecte. Participarea
activă a părinților în activitățile din grădiniță creează copiilor sentimente de siguranță
și fericire.
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Copilul poate demonstra ce știe și se poate mândri cu realizările lui iar părinții
pot observa progresele acestora. Aceste activități aduc bucurie în rândul copiilor și al
părinților prin rezultatele obținute din efortul reunit și plăcerea de a petrcece timp
împreună.
Cultivarea unei relații de parteneriat între grădiniță și părinți în susținerea
educației și creșterii copilului costituie succesul garantat în adaptarea și integrarea
școlară și reprezintă un prim pas către o educație transparentă a personalității copilului,
viitoru adult al societății noastre.

BIBLIOGRAFIE:
1. ,,Educaţia părinţilor. Strategii şi programe”, Bunescu, G., Alecu, G., Badea Editura
Didactică şi Pedagogică, 1997
2. „Copilul, famila, grădinița” Dumitrana M., Ed. Compania, București, 2000.
3. „Copilăria, fundament al personalității” Dima S., Ed. Imprimeria Coresi, 1997.
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PROMOVAREA IMAGINII ŞCOLII IN SOCIETATE

Prof. Floari Alexandra
Şc.Gimn.,,Regele Mihai I’’, Dr. Tr. Severin, jud. Mehedinti

Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în
procesele de descentralizare şi asigurare a calităţii este susținută de personalizarea
ofertei educaţionale la nivel instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în
funcţie de nevoile şi interesele partenerilor şi beneficiarilor procesului educational.
Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se realizează,
în primul rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții fiind, în
principiu, primii interesați de acest aspect.
Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare.
Activitățile de acest gen, cu o deosebită influență formativă, au la bază toate formele
de acțiuni turistice, ateliere de creație, concursuri și parteneriate cu alte instituții.
Activitățile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practică și creativă de a ocupa
timpul liber al elevilor, instituția de învățământ beneficiind de imaginea pozitiva
binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau național. Activitatea extracurriculară
e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie
să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine deschisă și inovativă, atât
în modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând o atmosferă
relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor.
Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea
tuturor reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele
și produsele activităților. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu
doar că putem ține la curent părinții cu tot ce se întâmplă în școala, dar putem promova
activitățile și implicit școala în cadrul căreia acestea se desfășoară.
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. 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.
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.
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Profesorii îi învață 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 are 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.
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 s-a creat în școală o atmosferă
primitoare și expresivă, plasând la vedere materiale promoționale, produse ale
activității elevilor școlii (intervenții în media, întruniri, festivități), s-au realizat
proiecte comunitare în care sau fost implicați elevii. Pagina web și revista școlii au de
asemenea un rol important în promovarea imaginii școlii în comunitate, elaborarea
unor proiecte locale care să vizeze multiplicarea experienţei pozitive si a exemplarelor
de bună practică in managementul instituţional. De asemenea, oferta educaţionalăeste
personalizata la nivel institutional prin diversificarea si flexibilizarea acesteia in funcţie
de nevoile elevilor si profesorilor.
Elevii din ziua de astăzi sunt diferiţi de generaţia părinţilor şi a bunicilor lor.
Majoritatea acestora, mai ales în mediul urban, au deja ca rutină folosirea internetului
şi a email-ului, a smsurilor sau a reţelelor de socializare de tip Yahoo sau Facebook.
Acest mod de comunicare se face simţit şi în modul lor de a învăţa. Chiar dacă
profesorul foloseşte sau nu la clasă tehnologia informaţiei şi a comunicării, elevii vor
folosi cu siguranţă acasă mijloacele moderne de informare ca sprijin pentru teme. Unii
profesori consideră că tehnologiile moderne nu ajuta în procesul de învăţare, în special
atunci când elevii preiau fără discernământ informaţii de pe internet.
Intregrarea TIC în procesul tradiţional de predare-învăţare-evaluare este o
oportunitate de a integra ultimele descoperiri tehnologice cu interacţiunea şi implicarea
oferite de modul tradiţional de cunoaştere. Înţelepciunea tradiţiei poate şi trebuie să fie
combinată cu soluţiile tehnologice moderne. Însă, pe lângă importanța deosebită in
procesul de învătământ, tehnologia ajută și in procesul de promovare a școlii, a calității
activităților desfășurate pe parcursul anului școlar.
Mesajul transmis comunității locale este consistent, provine din mai multe surse
exprima specificul unității respective în peisajul educativ local. De asemenea,
promovarea unor proiecte focalizate pe reducerea abandonului școlar, susținerea
elevilor cu dezavantaj social si conduite de risc, reprezintă alte priorităti de luat în
considerare.
Formarea imaginii şcolii se poate realiza aplicând o anumită ,,politică’, ce ţine
pe de o parte de stilul managerial al conducătorului organizaţiei şi pe de altă parte de
activitatea desfăşurată. Pentru realizarea unei promovări de imagine eficiente, se
urmaresc tradiţiile şi realizările școlii, interacţiunile educaţionale cu alte şcoli,
avantajele oferite elevilor. Managerul unei organizaţii şcolare promoveaza în mediul
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intern şi extern al unității o imagine pozitivă a acesteia, printr-o planificare riguroasă,
folosind metodele şi tehnicile potrivite. Insă, cel care stă la baza unei bune imagini a
școlii este dascălul, cel care prin competențele si abilitățile sale, utilizând cele mai
diverse metode si tehnici de lucru, asigură un învățământ de calitate, oferind tinerilor
posibilitatea de a se dezvolta armonios, de a atinge maximul potențialului personal.
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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Legătura dintre ṣcoală ṣi familie - un pas important spre succes
ȋn prevenirea ṣi combaterea comportamentelor disruptive la elevi

Profesor psihopedagog Florea Oana Elena
Ṣcoala Gimnazială Specială nr. 1 Călăraṣi

Tulburările de comportament disruptiv, de control al impulsurilor și de conduită
sunt analizate ȋn “Manualul de diagnostic și clasificare statistică a tulburărilor mintale
(DSM-5)” elaborat de American Psychiatric Association. Acestea includ afecțiuni
caracterizate prin probleme în auto-controlul emoțiilor și comportamentelor cum ar fi:
tulburarea de opoziție și comportament sfidător, tulburarea explozivă intermitentă,
tulburarea de conduită, tulburarea de personalitate antisocială etc.
Măsurile de prevenire a comportamentelor inadecvate în rândul acestor elevilor
se împart în:
- primare, cu accent pe societate, familie, copil, în context socioeconomic și
cultural mai vast;
- secundare, prin atragerea copiilor către școală printr-un curriculum educațional
adaptat particularităților și intereselor lor;
- terțiare, prin prevenirea structurării comportamentelor în forme mai grave,
respectiv prevenirea recidivei acestor conduite indezirabile.
Specialiștii în domeniul psihosociologiei au formulat o definiție a familiei întrun mod mai riguros, astfel că „familia reprezintă un grup de persoane unite prin legături
de căsătorie, sânge sau adopție, care se gospodăresc împreună, interacționează și
comunică prin prisma rolurilor pe care le dețin (soț-soție, mamă-tată, fiu-fiică, fratesoră), respectiv creează și mențin o cultură comună” (Muntean, A., 2003, p.668).
Enache, R. (2011) numește patru direcții principale de cercetare ale familiei, și
anume: familia – cadru instituțional, familia – cadru situațional, familia – structură
supusă schimbării evolutive și familia – sistem interacțional. Majoritatea specialiștilor
susțin că familiile dezorganizate, unde unul dintre părinți este absent, sau chiar ambii,
comparativ cu familiile organizate, în care ambii părinți se implică activ în educația
copiilor, favorizează abateri la nivel comportamental semnificative. Cu toate acestea,
este importantă coeziunea familiei, concretizată prin unitate, adaptabilitate și
flexibilitate. Astfel că, dacă membrii familiei se angajează emoțional, oferă
independență, spațiu, lasă libertatea prieteniilor și luarea deciziilor proprii, în raport cu
interesele, se pot evita abateri comportamentale din partea copiilor.
Ȋn ceea ce priveṣte evaluare și diagnosticarea ȋn mediul școlar se demonstrează
o multitudine de comportamente ale elevilor, unele care sunt predictibile și dezirabile
în raport cu obiectivele educaționale, iar altele indezirabile, în contradicție cu normele
și valorile pe care școala le promovează.
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De cele mai multe ori, cadrele didactice observă comportamentele elevilor care
deranjează modul firesc de funcționare a procesului instructiv-educativ. Prin această
observare, nu se facilitează diagnosticarea comportamentului deviant și a cauzelor care
l-a declanșat, ci mai degrabă, se încearcă doar restabilirea ordinii și disciplinei în sala
de clasă.
Cu toate acestea, primele persoane care observă anumite probleme la nivelul
comportamentul elevilor sunt chiar cadrele didactice. Din păcate, nu toate cadrele
didactice dețin pregătirea și nu cunosc strategiile necesare pentru a corecta aceste
comportamente. Astfel, pentru a se putea stabili un diagnostic cât mai clar și sigur al
comportamentelor inadecvate, este esențială o abordare interdisciplinară, cu ajutorul
unor specialiști în domeniul medical, psihologic, sociologic, juridic etc.
Petru evaluarea și diagnosticarea problemelor de comportament ale elevilor,
cadrele didactice pot realiza următoarele (Mitrofan, N., 1997):
- depistarea specificului comportamental în contextul dezvoltării fizice, psihice și
morale a elevilor;
- elaborarea unui program personalizat de intervenție pentru remedierea problemelor
de comportament existente și diagnosticate;
- monitorizarea progresului, precum și evaluarea rezultatelor.
Pentru eficiența oricărei intervenții, este necesară o relație de interdependență cu
familia elevilor cu probleme de comportament, deoarece aceasta poate oferi informații
prețioase, dar poate și interveni acolo unde este cazul pentru susținerea întregului
demers investigativ.
Referitor la prevenire și combatere ȋn activitatea zilnică a cadrelor didactice,
pot să apară o mulțime de manifestări comportamentale din partea copiilor/elevilor.
Există anumite conduite ale elevilor care perturbă în mod cert orele și nu pot fi
considerate a fi comportamente indisciplinate, din cauza caracterului repetitiv,
gravității manifestării, situațiilor multiple în care se declanșează, respectiv impactul
asupra colegilor. Acest lucru se regăsește atât în cazul elevilor tipici, cât și în cazul
elevilor ce CES (cerințe educaționale speciale).
Egan, K. și Popenici, Ș. (2007, p. 19) constată că elevii cu și fără CES, dar cu
tulburări comportamentale, sunt predispuși la:
- repetenție/ abandon școlar;
- izolare socială;
- rezultate școlare slabe;
- activități antisociale;
- accidente.
Ținându-se cont de aceste predispoziții, cadrele didactice, împreună cu familia,
se pot implica activ pentru a preveni sau combate problemele de comportament ale
copiilor.
Neamțu, C. (2003) susține că școala este cea mai îndreptățită pentru a lua măsuri
pentru prevenirea abaterilor comportamentale, iar acest lucru poate fi făcut prin:
- flexibilizarea orarelor în raport cu normele de igienă a muncii intelectuale și
particularitățile curbei de efort a elevilor;
- democratizarea relațiilor existente în școală prin respectarea drepturilor elevilor
stipulate în normativele naționale și internaționale, implicarea acestora în luarea
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deciziilor care îi privesc la nivelul școlii și al clasei, discutarea împreună cu elevii a
regulilor privitoare la menținerea disciplinei în școală;
- crearea unui ethos al școlii care să permită elevilor să fie valorizați și prin alte
modalități alternative procesului instructiv-educativ;
- implicarea părinților și comunității locale în procesul educațional prin realizarea unor
parteneriate de profil;
- supravegherea elevilor în timpul activităților extra-didactice desfășurate atât în
școală, cât și în afara ei.
Dacă părinţii şi cadrele didactice lucrează împreună, se poate sprijini dezvoltarea
copilului, iar cerinţele sale pot fi îndeplinite. Un parteneriat între familie şi şcoală nu
se poate construi foarte repede, ci sunt necesare etape bine planificate. Această
planificare duce la stabilirea unei relaţii de încredere şi cooperare activă cu cadrele
didactice şi alţi profesionişti, familia fiind unul dintre factorii a căror contribuţie este
foarte importantă în procesul de integrare şcolară a copiilor cu cerinṭe educative
speciale.
Bibliografie:
1. Blândul, V.C., Psihopedagogia comportamentului deviant, Editura Aramis
Print, București, 2012.
2. Chelemen, I., Metode și tehnici de evaluare a copilului cu cerințe educative
speciale (CES), Editura Universității din Oradea, Oradea, 2006.
3. Egan, K., Popenici, Ș., Educația elevilor hiperactivi și cu deficit de atenție,
Editura Didactica Press, București, 2007.
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Importanta educatiei in familie si la scoala

Prof. înv. primar FLORESCU DANIELA-ELENA

Educația este foarte importantă în cadrul societății. Este baza pentru susținerea
culturii, instruirea individuală și pentru evoluția umanității. Educația școlară, care
cuprinde metodele tradiționale – de bază și universitară, nu s-a schimbat prea mult dea lungul timpului. Cu toate acestea, transformarea digitală a modificat semnificativ
felul în care este văzut acest proces. Educația înseamnă, însă, mult mai mult decât
instruire formală – aceasta poate începe încă de la naștere și se manifestă în toate
mediile sociale în care este prezent individul. Atunci când se joacă și explorează, copiii
mici arată un interes natural pentru lumea din jur. Educatorii preșcolarilor pot valorifica
aceste interese prin planificarea unei varietăți de experiențe bazate pe educația socială.
Aceste strategii pot ajuta la cultivarea și extinderea abilităților în cazul copiilor mici –
ei învață cum să identifice și să rezolve probleme, să negocieze la locul de joacă, să
identifice diversitatea și inegalitatea și, nu în ultimul rând, cum să recunoască
consecințele anumitor comportamente nepotrivite.
Atunci când părinții sunt implicați în viața școlară a copiilor lor, aceștia
beneficiază de sprijin și cunoștințe, fiind o cale prin care cei mici să-și dezvolte dorința
pentru cunoaștere. Încurajarea implicării părinților este mai mult decât o curtoazie
obișnuită – este o modalitate excelentă de a crea un mediu de învățare pozitiv.
Pe de altă parte, profesorii observă schimbări importante în clasele lor atunci
când părinții se implică, cum ar fi îmbunătățirea motivației și performanței elevilor. De
asemenea, colaborarea cu părinții poate ajuta la identificarea nevoilor și obiectivelor și
pot exista discuții despre modul în care părinții pot contribui. Comunicarea cu familia
oferă profesorului posibilitatea de a asculta preocupările acestora și de a le explica mai
multe despre educația celor mici.
„Ceea ce fac părinţii cu copiii acasă de-a lungul procesului de educaţie este mai
important decât orice alt factor...” Desforges 2003. Părinţii şi familiile au cea mai mare
influenţă asupra atitudinilor, comportamentului şi reuşitelor copilului. Un copil îşi
petrece mai puţin de 20% din timp la şcoală şi peste 80% din timp în compania
părinţilor, a familiei şi a altor membri ai comunităţii – de aceea este importantă
colaborarea între părinţi, şcoală şi comunitate.
Bibliografie:
Pescaru-Băran, A.- Parteneriat în educație familie-școală-comunitate, Editura Aramis,
București, 2004
Nicola, I.- Tratat de pedagogie școlară, Editura Aramis, București, 2003
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POVESTEA PROIECTELOR

Profesor înv. preșcolar FODOR LUCIA
Școala Gimnazială Serafim Duicu
Structura Grădinița cu Program Prelungit Nr. 12, Tg. Mureș

Educația nu se închide la poarta grădiniței!
Alături de activitățile de învățare, ca principala formă de organizare a procesului
de învăţământ, în educarea preșcolarilor se există şi alte forme de activităţi, organizate
de instituția de învățământ sau de alte instituţii extraşcolare, al căror rol este de a
contribui la dezvoltarea multilaterală şi armonioasă a personalităţii copiilor.
Activităţile extracurriculare și extrașcolare sunt complementare educaţiei formale și
prezintă avantajul că, uneori, satisfac mai bine interesele particulare ale preșcolarilor,
desfășurându-se într-un cadru mult mai relaxat, în unele cazuri, în alte medii decât cel
școlar cu care sunt atât de familiarizați sau în care s-ar putea simți încorsetați.
Parteneriatele școlare facilitează realizarea unor proiecte prin care preșcolarii au
posibilitatea șă își perfecționeze și să aplice în practică cunoștințele, să participe la
competiții, excursii, schimburi de experiență, socializând și perfecționându-și
competențele. Proiectarea și implementarea unor activități extracurriculare și
extrașcolare în școală, comunitate, pe baza proiectelor și parteneriatelor dintre elevi,
profesori și membri ai comunității locale este o necesitate a activității didactice.
În calitate de coordonator de proiecte am aplicat și valorizat mai multe proiecte
la nivel local, județean, participare la nivel naționale și internațional.
Spre exmplificare - Proiecte județene:
Europuzzle – unitate în diversitate – șapte ediții județene, proiect finanțat de
Primăria Municipiului Tg. Mureș – dacă venim din culturi diferite, bogăţia poate fi
imensă, ceea ce ne permite să ne integrăm într-o societate multiculturală. Dimensiunea
interculturală în educaţie este un drum care favorizează acest sentiment: de a fi în
realitatea cotidiană o individualitate care nu seamănă cu nimeni şi cu nimic. Această
securitate interioară permite recunoaşterea celuilalt ca fiind unic şi favorizează dorinţa
de cunoaşterea, înţelegerea şi de comunicarea. Nimic nu este mai frumos decât să
asculţi glasurile copiilor, prin pictură și dans.
Proiectul Județean - Un start bun în educația financiară - finanțat de Primăria
Municipiului Tg. Mureș – odată cu asimilarea conceptelor financiare de către copii,
porţile Băncii Comerciale Române vor fi deschise pentru a-i primi în vizite tematice şi
a-i învăţa buna practică bancară, urmărindu-se îmbinarea cunoaşterii valorilor culturale
româneşti cu aceea de utilizare eficientă a finanţelor proprii. Prin aceasta, copiii vor fi
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ajutaţi să devină consumatori informaţi şi educaţi, viitori buni manageri ai propriilor
bugete. Această strategie, cu siguranţă va conduce la schimbarea mentalităţii şi
comportamentului viitorilor adulţi.
Alte proiecte:
I. Proiectul SEIF – şcoala de bani – activităţile propuse au avut ca efect
suplimentarea informațiilor financiare ale partcipanţilor.
II. Emoții, competențe emoționale și sociale la preșcolari- predarea în echipă- de la
teorie la practică – partener -Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională
Mureş
III. Proiect transnațional – Prietenie în pandemie – învățarea utilizând proiectul
tematic.
Proiect transnațional RO-MD – Educație fără frontiere – Ursulețul călător – partener
Gimnaziul Constantin Negruzzi - Dondușeni Moldova - utilizând bunele practici,
metode și mijloace colaborative în învățarea online.
IV. Proiect în parteneriat cu Creșa Nr.1, Tg. Mureș -Integrarea serviciilor de
educație și îngrijire antepreșcolare în grădiniță – activitățile desfăşurate între cele două
instituţii, asigură continuitatea între învăţământul antepreşcolar, preşcolar şi școală.
V. Proiect -Săptămâna sănătății emoționale în clasă - Starea de bine în clasă,
defășurat online, ăe Facebook, cu participarea cadrelor didactice la nivel național și
susținut de Profesor Ferciți.
VI. Proiect interșcolar Școala Altfel – Învățarea pe bază de proiecte
În urma implementării Programei ŞCOALA ALTFEL- grădiniţa este mai
atractivă, un spaţiu prietenos, creşte încrederea şi stima de sine, valorizează munca
proprie.
VII. Proiect educațional Școala Altfel – Învățarea colaborativă - Proiectele
reprezintă modalitatea prin care organizațiile se adaptează contextelor în schimbare.
IX. Poiect județean ProDIDACT – exemple de bune practice – STEM ÎN CLASA
NOASTRĂ – o colecție de exemple de activități ce implică abordarea STEM.
XI. Proiect outdoor – Muzeograf pentru o zi - proiectul – activitate unică, orientată
spre un obiectiv cu grad ridicat de noutate - colaborare interdisciplinară.
XII. Proiect Global Money Week-activități de educație financiară în cadrul
evenimentului international- Asociația pentru promovarea performanței în educație.
XIII. Proiect international Împreună pentru educație – partener Grădinița Roza
Venerini, județul Bacău
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XIV. Educația este șansa ta - creșă- grădiniță -școală, proiect din perspectiva
prevenirii și combaterii abandonului școlar, a părăsirii timpurii a școlii – Campanie
pentru educație colaborativă, prin mișcare în aer liber – partener CJRAE - Mureș,
Creșa nr.1, Școala Gimn. Serafim Duicu.
XV. Ateliere de vară ȘOTRON – OvidiRO.
În loc de concluzii: Afirmația că viitorul aparține organizațiilor orientate pe
proiecte, nu constituie o exagerare. Flexibilitatea și adaptabilitatea ce caracterizează
acest tip de organizație permit o permanentă regrupare și reorganizare a resurselor
umane și informaționale.
Proiectele reprezintă modalitatea prin care organizațiile se adaptează contextelor în
schimbare. Ele sunt punctele de stabilitate, iar organizațiile devin fluide și gravitează
în jurul lor.
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DRAG DE CARTE

Prof. înv. primar Forminte Roxana-Genoveva
Școala Gimnazială Sadova, județul Suceava

Într-o eră a digitalizării și a tehnologizării cartea scrisă rar mai este considerată
o valoare, un lucru de preț, iar lectura este văzută, de multe ori, ca o pierdere de timp.
Și nu trebuie să condamnăm pe nimeni, nu ne ajută cu nimic de a arăta cu degetul pe
cineva anume. Cu siguranță ne-ar fi de un real folos dacă am elimina din expresiile
noastre cele de genul: „Copiii din ziua de astăzi nu mai citesc nimic și nu mai putem
schimba asta”. Ce ne este de folos regăsim în alt tip de atitudine. Ar trebui să ne
întrebăm dacă noi facem ceva concret pentru a schimba acest fapt. Ca orice schimbare
pe care ne dorim să o facem unui obicei se știe că va fi realizată cu succes aplicând
metoda pașilor mărunți și perseverența.
În ideea ca elevii să prindă drag de carte am derulat la clasă proiectul
interdisciplinar „Prima mea carte”. Proiectul s-a desfășurat de-a lungul a opt
săptămâni. Disciplinele integrate au fost: Comunicare în limba română, Arte vizuale
și abilități practice și Dezvoltare personală.
Printre competențele vizate s-au numărat: transmiterea unor informații printr-o
suită de enunțuri înlănțuite logic; exprimarea expresivă a ideilor în contexte familiare
manifestând interes și încredere în sine; exprimarea interesului pentru lectura unor
cărți adecvate vârstei; scrierea unor mesaje, în diverse contexte de comunicare;
redactarea unor mesaje simple, cu respectarea convențiilor de bază; exprimarea unor
idei, semtimente, păreri prin intermediul limbajelor convenționale; manifestarea
curiozității față de explorarea de mesaje artistice simple, exprimate vizual; explorarea
unor caracteristici/proprietăți ale materialelor în diverse contexte; exprimarea ideilor
și trăirilor personale prin utilizarea liniei, punctului, culorii și formei; realizarea de
produse utile și/sau estetice combinând materiale ușor de prelucrat și tehnici
accesibile; participarea la activități integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se
asociază elemente de exprimare vizuală, verbală; exprimarea emoțiilor de bază în
situații variate; explorarea abilităților de relaționare cu ceilalți; explorarea
caracteristicilor necesare pentru a fi bun prieten; transmiterea unor mesaje verbale și
non-verbale despre propriile experiențe de viață; prezentarea unor trăsături personale,
în situații variate; stabilirea unor asemănări și deosebiri între sine și ceilalți.
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Obiective vizate au fost: să compună texte bazându-se pe întâmplări imaginare
sau adevărate; să așeze textul în pagină ; să utilizeze corect semnele de punctuație; să
înfrumusețeze cartea utilizând imagini potrivite sau desene; să alcătuiască cuprinsul
urmărind numerotarea paginilor; să creeze coperta cărții; să realizeze legarea filelor
prin metoda dorită; să prezinte cartea în fața colegilor sintetizând cele mai importante
aspecte; să facă aprecieri legate de celelalte cărți ale colegilor.
Câteva dintre produsele proiectului:

423

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 1, ianuarie, 2022

Sunt profesor!

Prof. Frâncu Monica-Cecilia
Liceul Tehnologic „Electromureș”, Târgu Mureș

Imaginea unei școli este un ecou peste timp și peste ani, peste timpuri și oameni.
Imaginea unei școli o dau dascălii ei, cei care se apleacă zilnic cu răbdare și respect
asupra celor care le trec pragul. Zi de zi și an de an vremea vremuiește prin clasele care
poartă cu ele visuri, speranțe, glume, știință. Viață. Tinerețe. Muncă, efort, curaj,
răbdare... .
Alexandra Siru, psiholog și psihoterapeut, ne învață că ”imaginea de sine ne
influențează comportamentele [...]. O imagine de sine bună îți dă entuziasm, energie și
determinarea necesare [...]”.
Cu alte cuvinte, și în școala on line, cu toate provocările ei, toți participanții la
procesul instructiv-educativ, trebuie să rămână rezilienți. Rezilienţa reprezintă
capacitatea unui individ de a înfrunta diferite situaţii dificile de viaţă. Persoanele
reziliente sunt mai echilibrate din perspectivă emoţională, suportă mai uşor situaţiile
stresante, având un control mai bun al emoţiilor în faţa evenimentelor, dar şi o
capacitate mai bună de a face faţă oricărei provocări. (sursa:
https://www.csid.ro/lifestyle/psihologie-si-cariera/ce-este-rezilienta-psihologica-cumsa-fii-mai-rezilient-18945217/)
Mediul în care se desfășoară școala on line este unul atipic. Casa, locuința, locul
nostru de refugiu și al familiei noastre, a devenit, dintr-o dată, un spațiu public. Cei mai
mulți dintre noi au înțeles și au acceptat aceasta. Prin urmare, noi, profesorii, ne-am
expus fără rezerve propria persoană, prin profesionalism, determinare, capacitatea de
a ține antrenați și motivați copii. Imaginea personală a devenit imaginea școlii și invers.
La cursul nostru au participat de multe ori părinți, bunici, frați ai propriilor noștri elevi.
Deci, triada școală-copii-familie, a fost mai vizibilă și mai prezentă ca niciodată.
În zilele noastre, sintagma ”promovarea imaginii” este aproape sinonimă cu
promovarea în mediul on line. Desigur că și școala mea are site
(http://www.electromures.net/news.php?id=69)
și
pagină
de
facebook
(https://www.facebook.com/electromures/), cu ajutorul cărora se face promovarea.
Inclusiv presa scrisă, care este, de cele mai multe ori, tot on line, este folosită în
promovarea școlii. Noi colaborăm foarte bine cu redacția ziarelor ”Cuvântul Liber” și
”Zi de Zi” din Târgu Mureș.
Sunt mândră de colegii și de elevii din școala mea! Activitățile organizate,
proiectele educaționale derulate, proiectele Erasmus+ implementate ridică nivelul
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școlii, nivelul de pregătire al elevilor, succesul lor în plan uman și profesional, și de
asemenea, ridică percepția generală asupra școlii noastre.
Amintesc aici, o mică parte din aceste activități și proiecte, care au fost
diseminate pe pagina de facebook a școlii (https://www.facebook.com/electromures/):
- În cadrul Acreditării VET 2021-2027, în cadrul Programului Erasmus+, în acest
an școlar (2021 – 2022) se implementează proiectul 2021-1-RO01-KA121VET- 000008765, cu o finanțare de 23020 EUR. Obiectivul proiectului:
dezvoltarea competențelor digitale la 12 profesori, prin cursuri de perfecționare,
activități de job shadowing la parteneri externi, iar 2 invitați experți externi vor
efectua formări la instituția noastră, cu scopul de a crește gradul de digitalizare
al actului didactic;
- Proiectul ERASMUS+ cu titlul growMET – Growth Mindset in Educational
Triangles, codul proiectului fiind 2020-01-DE03-KA226-SCH-093714. Scopul
general al acestui proiect este dezvoltarea unei mentalități flexibile, ca și
paradigmă primară pentru dezvoltarea noilor competențe digitale, deblocarea
unor abilități noi de predare, angajarea părinților și inspirarea elevilor cu un
mediu susținător de învățare;
- Proiecte educaționale derulate anual cu ocazia sărbătorilor de iarnă (”Crăciunu
bunu”) și cu ocazia sărbătoririi Zilei Naționale a României, care au avut ca
obiectiv creșterea dragostei pentru tradițiile românești și creșterea sentimentului
național;
- Activități deosebite cu ocazia Zilei Culturii Naționale, prin care elevii și
profesorii coordonatori l-au omagiat pe ”omului deplin al culturii române” –
Mihai EMINESCU;
- Participarea anuală, cu stand, la Târgul de Arte și Meserii, organizat de Primăria
Tîrgu Mureș, Universitatea Cultural Științifică și Inspectoratul Județean Mureș;
- Participarea la Ziua Porților Deschise în Industria Ospitalității - elevii de la
profilul Servicii, calificarea profesională Tehnician în hotelărie, au fost conduși
prin universul profesional de către specialiști de top de la Hotelul Continental și
Hotelul Privo din Tîrgu Mureș;
- Premierea în cadrul unei festivități deosebite, organizate de către UMFST, a
elevilor și profesorilor care au obținut performanțe deosebite la concursurile și
olimpiadele școlare.
În concluzie, fie că ești în fața clasei, fie că ești în fața clasei virtuale, în orice context,
tu, profesor, trebuie să respecți deontologia profesională...care este inseparabilă de
imaginea școlii și de a ta implicit.
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SITEOGRAFIE ȘI WEBOGRAFIE:
https://www.cdt-babes.ro/articole/imaginea-de-sine-stima-de-sine-si-increderea-insine.php
https://www.csid.ro/lifestyle/psihologie-si-cariera/ce-este-rezilienta-psihologica-cumsa-fii-mai-rezilient-18945217/
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OAMENII FAC ȘCOALA ALTFEL

FRÂNCU ANA-MARIA
LICEUL TEORETIC ”PETRU MAIOR” OCNA MAUREȘ

Egocentrismul, imaginea, eticheta, reclama, forma fără fond caracterizează o
lume superficială, ale cărei valori și principii s-au perimat.
În contextul creării, recreării și susținerii unei imagini cât mai reale a școlii și a
dascălului, se impune implicarea în activități prin care școala să-și recapete prestanța
și locul de frunte în societate. Activitățile au rolul de a contracara atacurile pline de
răutate și deloc constructive la adresa școlii, a profesorilor și a învățământului în
general. Din dorința de a-mi demonstra mie că școala încă e școală, că orice schimbare
începe cu mine, m-am implicat într-o serie de activități în care i-am atras și pe elevii
mei.
Plecând de la sintagma ”Fă Rai din ce ai” am realizat un proiect prin care am
urmărit să dezvolt elevilor mei căteva competențe vizare de programa școlară cum ar
fi:
- competența de a comunica în limba maternă;
- competența interrelaţională;
- competența estetică şi culturală;
- competența de a învăța să înveți, esențială pentru învățarea pe toată durata vieţii.
De la aceste competențe am dezvoltat următoarele obiective: să-și dezvolte
încrederea în sine, să conștientizeze ce presupune bucuria de a trăi; să învețe din
experiență; să conștientizeze că dacă vrei să schimbi lumea trebuie să începi cu tine
insuți;
Proiectul a avut ca primă temă ” Banca din parc și cartea preferată”. Acesta a
fost propus elevilor de clasa a X-a care și-au manifestat interesul și entuziasmul în
vederea realizării acestuia.
Am stabilit împreună o zi - duminica, și un interval orar de trei ore. În ziua și la
ora stabilită ne-am întâlnit cu toții în parcul orașului însoțiți de cartea preferată(volume
de poezii, albume, enciclopedii, romane sau nuvele). Odată ajunși în parc fiecare elev
și-a ales căte o bancă pe care au ”adoptat-o”, i-au făcut cunoștiință cu noii oaspeți și au
început să citească.
În cazul in care în parc veneau copii la joacă, elevii îi invitau alături de ei, pe
bancă, apoi îi rugau frumos să îi lase să le citească o poezie, o pagină de proză sau o
curiozitate din enciclopedie. Același procedeu trebuiau să-l aplice și cu oamenii în
vârstă, să-i invite pe bancă alături de ei și să le citească ceva frumos! Pentru
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amabilitatea și răbdarea de care dădeau dovadă, fiecare primea fie căte o bomboană și
un semn de carte, în cazul copiilor, fie câte un semn de carte în cazul oamenilor mari.
Semnul de carte era confecționat de elevi având sigla școlii, un desen și numele
elevului. După ce le citeau copiilor poezia sau curiozitatea aleasă, îi puneau și pe
aceștia să citească fie o poezie fie căte o curiozitate pe care o discutau. Micii oaspeți
erau apoi rugați de elevi să îi învețe un joc. Dacă relaționau cu un vârstnic, îl rugau să
le ofere căte un sfat, o povață dobândită de acesta de-a lungul anilor. Fiecare elev
trebuie să interacționeze cu cel puțin o persoană matură și cu un copil.
Ținuta adecvată, limbajul îngrijit, civilizat și respectuos au fost printre
obiectivele nescrise ale proiectului, aceste aspecte s-au discutat în momentul punctării
detaliilor proiectului, accentuându-se faptul că ele reprezintă o carte de vizită atât a
elevului cât și a școlii.
Consider că o astfel de activitate promovează discret imaginea școlii, având însă
efectele dorite, impactul fiind unul pozitiv, și cred că în mintea și sufletul tuturor celor
cu care elevii au relaționat s-a produs o schimbare vizavi de imaginea pe care ei o aveau
față de școală. Oamenii care aveau prejudecăți față de școala de astăzi își vor schimba
opinia din una negativă intr-o imagine pozitivă pentru ca OAMENII FAC ȘCOALA
ALTFEL!
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ESTE TĂCEREA ANTONIMUL COMUNICĂRII?

GEGEA-MIHAELA

Deși limbajul, exprimarea, pronunția, conversația, dialogul sunt subiecte
importante în numeroase studii și analize de specialitate, tăcerea este trecută, de multe
ori, …sub tăcere.
Fiecare din noi știe că tăcerea este în măsură să spună mult mai mult decât ar
putea-o spune uneori cuvintele cu duiumul. Și cu toate acestea, despre tăcere se cam
tace. Poate pentru că are un caracter bivalent și oferă mult spațiu interpretărilor. Sau
poate pentru că e mai simplu să taci despre ceva mai greu de explicat.
În aparență tăcerea e, pur și simplu, lipsa cuvintelor, a vorbirii. Însă, este un fapt
de observație curentă că aceasta nu înseamnă de fiecare dată același lucru, ci poate
îmbrăca forme din cele mai variate: de la regret, căință, sfială și nemulțumire până la
bucurie, liniște, încredere, entuziasm, etc., în dependență de felul de a fi și de a
reacționa al persoanei.
In opinia mea, tacerea reprezinta un mod de a raspunde chiar daca nu utilizeaza
gesturi sau cuvinte.
In primul rand, tacerea face parte din procesul comunicarii. Tacerea nu inseamna
intotdeauna a nu avea nimic de spus, cum nu intotdeauna a vorbi inseamna a avea ceva
de spus.
Tăcerea, însoțită de un limbaj al corpului grăitor, poate fi utilă și convingătoare
în situații specifice. Potrivit unui proverb românesc: „Tăcerea e de aur”, iar conform
altuia: „Dacă tăceai, filosof rămâneai,,. În același registru, F. Bacon spunea: „Cine tace
nu poate fi contrazis”. Mai târziu, A. Lincoln a spus: „E mai bine să taci și să fii luat
de prost, decât să vorbești și să confirmi că ești”. Iar L. Wittgenstein a scris: „Despre
ceea ce nu se poate vorbi trebuie să se tacă”.
Cel mai adesea, comunicarea verbală sau prin gesturi este destinată să prezinte
lumii ceea ce oamenii simt sau gândesc, în timp ce tăcerea, de multe ori, este un dialog
cu propria persoană. Sunt, însă, și situații în care prin comunicare – verbală sau de altă
natură – indivizii doresc să ascundă sau disimuleze adevaratele trăiri sau gânduri. În
astfel de cazuri, metaforic spus, tăcerea este o mască sau perdea după care sunt dosite
ideile sau sentimentele pe care unii oameni nu doresc să fie cunoscute de către ceilalți.
În sens larg, tăcerea este o formă de limbaj al trupului, care, în anumite
circumstanțe, poate exprima mai mult decât, în aceleași împrejurări, o pot face
cuvintele sau gesturile.
Tăcerea poate avea cauze diferite sau scopuri diverse, putând fi identificate mai
multe tipuri. Uneori, oamenii tac pur și simplu, pentru că rămân fără cuvinte, alteori
tac pentru că sunt supărați, surprinși, frustrați, uimiți, empatici, triști sau reținuți.
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În anumite contexte, din faptul tăcerii, se pot trage concluzii certe sau foarte
probabile despre ceea ce simte sau gândește cel care se află într-o atare stare. Spre
exemplu, când spunem că cineva ,,tace chitic”, înseamnă că acesta nu vrea să comunice
verbal pentru că nu dorește să-și exprime gândurile ori sentimentele, iar când spunem
că cineva ,,tace ca porcul”, de fapt considerăm că acesta se abține să comunice verbal
întrucât nu dorește să se de-a de gol sau să aflăm ce gândește sau simte.
Tăcerea poate fi asemănătoare unei oglinzi, în care se reflectă sentimentele,
ideiile sau gândurile, după cum poate fi ca o cortină în spatele căreia acestea să fie
ascunse. Sunt oameni care știu să tacă și oameni care nu au o astfel de calitate. Primii
reușesc să-și ascundă foarte bine ceea ce trăiesc, în timp ce ceilalți maschează cu greu
sau poate deloc ceea ce simt.
In al doilea rand, sunt momente in care prin tacere putem sa ne exprimam mai
mult decat prin cuvinte. Nu reprezinta doar nevoia de liniste sau de relaxare.
Nu există un singur fel de tăcere. Și nicidecum tăcerea nu înseamnă o lipsă de
comunicare. Nu mai este un secret că tăcem atunci când suntem supărați, de exemplu,
când suntem nemulțumiți, indispuși, intrigați de o situație prea grăitoare și, astfel, noi
alegem să tăcem. Tăcem atunci când suntem întrebători, acuzatori, curioși, atunci când
suntem lipsiți de curajul de a vorbi sau când gândurile ne vin de-a valma. Mai tăcem
atunci când ascultăm ploaia și tunetele și ne încearcă stări de melancolie, frică sau
contemplare, tăcem în rugăciune, tăcem în suferință, tăcem și în fericire. Tăcem în
multe alte situații, demonstrativ, firesc, agresiv, nesigur sau calm. Și ne putem numi
norocoși atunci când tăcerea noastră este observată corect de cei din jur, în special de
oamenii dragi.
Tăcerile devin grăitoare și datorită unor indicatori nonverbali și paraverbali, cum
ar fi oftatul, inspirația și expirația, privirea, ținuta, capul plecat, trupul distins ca întrun semn de abandonare. Dacă ar fi să observăm tăcerea interlocutorilor noștri apropiați,
atunci am putea să constatăm că unii știu să tacă într-un mod mai expresiv decât alții,
chiar și noi înșine nu tăcem întotdeauna la fel. Foarte ilustrativ este cazul actorilor, care
pot să exprime tăcând stări sufletești din cele mai complicate, rafinate, pretențioase și
elocvente. Și profesorii/învățătorii (cei cu talent și carismă, bineînțeles) sunt un
exemplu interesant: știu să exprime prin pauze puse la locul lor, prin tăcere, prin gesturi
și priviri, sentimente și stări sufletești discrete și intime în același timp, dar atât de
convingătoare și prin aceasta se pot face atât de ușor auziți și ascultați.
Tăcerea, la fel ca mimica și pantomimica, fac parte din limbajul nonverbal, prin
care cei pricepuți se pot face mai repede și mai deplin înțeleși decât prin mii de cuvinte.
Ce-ar fi să învățăm să folosim, într-un mod optim, aceste elemente de comunicare în
relațiile cu ceilalți?
O tăcere înainte de a lua cuvântul sau una după ce am terminat ce aveam de spus
devin componente importante ale unei intervenții orale, fie într-un cadru oficial, fie
într-un cadrul mai lejer, familial. Prima – prefațează, deschide, atenționează ascultătorii
asupra a ceea ce avem de zis, iar cea de-a doua este încheierea, concluzia a ceea ce am
spus. De asemenea, tăcerea premergătoare unui discurs are drept funcții: atenuarea
emoțiilor; este o formă de a impresiona publicul și de a crea o stare psihologică
necesară comunicării; în timp ce tăcerea de la finalul discursului poate semnifica o
solicitare a aderării publicului la cele expuse sau provocarea la discuții și întrebări.
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Într-o altă ordine de idei, mulți oameni simt o nevoie stingentă de a vorbi, în
timp ce alții sunt înclinați spre tăcere, preferând mai degrabă să asculte decât să
vorbească.
Cel care ascultă și observă cu atenție interlocutorul are ocazia să afle mai multe
infomații despre acesta și va putea trage concluzii mai concludente despre conținutul
mesajului receptat. De asemenea, cel care transmite mesaje prin intermediul cuvintelor
sau gesticii, dacă este în același timp atent la cel pe care-l ascultă, va înțelege mult mai
bine dacă mesajul său este receptat conform inteției sale.
In concluzie, prin cele scrise mai sus am demonstrat că tăcerea este antonimul
comunicării.
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Proiect educațional ”O rază pentru fiecare”

Prof. Gheciu Rodica - Stela și prof. Trifu Adriana
Grădinița cu P. P. Nr. 2 Bârlad

”O mână întinsă celor mai puţin norocoşi!”
Pornind de la acest deziderat, analizând experienţele anterioare, am gândit un
nou proiect umanitar, bazându-ne pe implicarea şi dorinţa oamenilor de a fi alături de
semenii lor în momentele speciale din viaţă.
Având în vedere faptul că voluntariatul este de interes public, fiind iniţiat în
folosul altora, am considerat că este şi de datoria noastră ca educatoare, să-i învăţăm
pe copii şi părinţi să identifice problemele comunităţii şi să se implice în rezolvarea
lor.
Prin intermediul activităților din proiectul „O rază pentru fiecare”, derulat în
cadrul programului Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară, ne-am propus să
lărgim sfera de cunoaştere umană, copiii să trăiască în relaţie de prietenie cu alți copii,
să-şi dezvolte stări afective pozitive, să cunoască aspecte ale vieţii unor persoane cu
deficienţe, bolnave sau abandonate, să stabilim o punte de legătură între cele două
medii de viață diferite.
Vrem să dăruim prin puritatea şi inocenţa caracteristice copiilor preşcolari,
lumină şi speranţă acestor persoane cu care soarta nu a fost generoasă.
Obiectivul general al proiectului vizează încurajarea implicării preșcolarilor, ca
voluntari, în activităţi desfăşurate cu sau pentru persoane aflate în dificultate, în scopul
susținerii procesului de incluziune socială şi de dezvoltare educaţională personală a
acestora.
Proiectul inițiat de Grădinița cu Program Pelungit Nr. 2 Bârlad are ca voluntari
cadrele didactice din grădiniță, copiii și părinții acestora, iar ca parteneri Complexul de
Servicii Comunitare Nr. 2 - Centrul de îngrijire de zi, Bârlad, Grădinița cu Program
Normal Strâmtura, com. Banca, Grădinița cu
program Normal Tutova, com. Tutova,
Grădinița cu Program Normal Nr. 19 Bârlad
și Asociația ”Poarta Soarelui.”
în
luna
Activitatea desfășurată
noiembrie, intitulată ”Dăruim din suflet”, s-a
desfășurat cu scopul promovării unei
alimentații sănătoase în rândul copiilor,
bazate pe consumul de legume și fructe, și sa adresat copiilor din Complexul de Servicii
Comunitare ”Nicolae Roșca Codreanu” Centrul de îngrijire de zi, Bârlad.
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Printr-o mobilizare on-line frumoasă a cadrelor didactice, copiilor și părinților
acestora, au fost făcute donații de fructe și legume, cu respectarea tuturor normelor
impuse de pandemia de coronavirus. Cu acest prilej, cadrele didactice au subliniat prin
materiale informative și ilustrate transmise prin intermediul tehnologiei și al
internetului, adresate copiilor și părinților acestora, beneficiile unei alimentații bazate
pe consumul de fructe și legume proaspete. Aceste aspecte au fost prezentate și
beficiarilor acestor donații, prin intermediul reprezentanților Centrul de îngrijire de zi
al Complexului de servicii comunitare ”N. R.
Codreanu”, cu care am realizat o bună
comunicare și colaborare.
Beneficiile acestei activități s-au
evidențiat în bucuria și satisfacția celor care
au donat, dar și a celor care au beneficiat de
aceste donații, s-a realizat o mai bună
conştientizare şi înţelegere a nevoilor
individuale ale copiilor din categorii
defavorizate şi a problemelor cu care se
confruntă alte persoane din comunitate,
precum și o bună colaborare între voluntari.
Activitatea a contribuit, de asemenea, la cultivarea sentimentelor de compasiune
față de copiii aflați în dificultate, precum și a dorinței de le veni în ajutor și prin alte
activități utile.

433

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 1, ianuarie, 2022

Promovăm școala sărbătorind Ziua matematicii

Prof. Gheorghe Cap
Colegiul Tehnic ”Ioan Ciordaș” Beiuș

Sub numele Dă-i o șansă matematicii să te cucerească! a debutat prima activitate
prin care am sărbătorit la Colegiul Tehnic ”Ioan Ciordaș” Beiuș, Ziua Națională a
Matematicii, Informaticii și Științelor naturii. Legea nr. 82/15.04.2021 ne instituie
această zi la 10 ianuarie, după ziua de naștere a academicianului Grigore Constantin
Moisil..
Când eşti elev, ca să poţi iubi matematica, nu trebuie să privești dincolo de
efortul depus în procesul de pregătire, de învățare a lecției sau de realizare a temei.
Orice activitate de învățare implică perseverență și motivație în vederea depășirii
obstacolelor. Accesul la frumuseţea MATEMATICII trece prin CULTURĂ.
Literatura, muzica, artele plastice, teatrul, filmul, televiziunea fac parte din viaţa
noastră, sunt o parte din rădăcinile matematicii. Satisfacţia pe care ţi-o dă o nouă
teoremă sau teorie este comparabilă cu satisfacţia pe care o încerci în sala de concert
sau într-o expoziţie de artă plastică – satisfacţie estetică. Este demonstrat faptul că dacă
nu ai cultura umanistă îngemănată cu cea ştiinţifică, este greu să-ţi înţelegi propria
profesie.
Da, cu mult timp în urmă, matematica a devenit un teritoriu în sine, cu legile,
regulile şi obiceiurile ei. „Viaţa din jurul nostru cuprinde matematică întocmai cum
aerul cuprinde oxigenul”, spunea cineva. Oare nu este acesta un motiv suficient pentru
a iubi matematica, pentru a dori să ţi-o însuşeşti, pentru a încerca să-i înţelegi
frumuseţea? Un alt motiv pentru a dori să înveți matematica ar fi respectul față de tine,
faţă de profesori, față de cei care au păstrat vie pasiunea de a înțelege ceea ce ne
înconjoară.
Matematica este plină de forţă şi temperament. Numai gustând dintr-o prăjitură,
poţi afirma dacă este bună sau nu din punctul tău de vedere. Catedra de matematică de
la Colegiul Tehnic ”Ioan Ciordaș” Beiuș a adunat la start elevii îndemnându-i să
persevereze în a descoperi tainele matematicii, dându-le astfel șansa să îi cucerească.
Activitatea desfășurată a constat în organizarea mai multor concursuri cuprinse într-o
diversitate de secțiuni:
Secțiunea ȘTIINȚIFICĂ
-1.1. (PERFORMANȚĂ) Alegerea unei probleme din revistele Gazeta Matematică
2021, și rezolvarea acesteia în perioada 3-6 ianuarie 2021. Problemele au putut fi alese
dintre cele adresate clasei pe care o frecventează elevul în acest an școlar.
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-1.2. (CREATIVITATE) Pornind de la o noțiune matematică învățată în acest an școlar
elevii au fost încurajați să enunțe și să rezolve cinci probleme practice (diferite) care
folosesc noțiunea aleasă.
-1.3. (GÂNDIRE ALGORITMICĂ) Participarea la concursul NEXTLAB.TEACH.
Secțiunea CREAȚIE
-2.1. (ARTISTICĂ) Realizarea unui desen, a unei picturi sau altă creație artistică
bazată pe tema „Matematica și arta”
Secțiunea ȘTINȚIFICO-ARTISTICĂ
-3.1. (FAȚĂ ÎN FAȚĂ CU MATEMATICA). Întrebări de matematică din materia
clasei pe care o frecventează elevul și din cultura matematică.
Activitățile au avut succes, elevii participând în număr mare. Profesorii de matematică
au făcut subiecte atractive pentru proba scrisă și sunt mândri că au avut ce corecta. Au
participat elevi din toate clasele de gimnaziu și liceu și s-a lăsat cu multe premii.
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BLOGUL CA MODALITATE DE PROMOVARE A IMAGINII ȘCOLII

Prof. Gheorghe Cornelia
Liceul ,,Gheorghe Tătărescu” Rovinari

Preocuparea pentru imagine a devenit o prioritate, iar Paul Temple remarca
faptul că promovarea imaginii apare ca o funcție a cât de bine reușeste instituția să
răspundă nevoilor beneficiarilor. Promovarea imaginii școlii este în directă legătură cu
calitatea actului educațional, cu investigațiile făcute în asigurarea unor condiții de
desfășurare a activității, cu calitatea profesorilor care susțin educația.
Calitatea școlii depinde de factorul uman, de elevi, de profesori și de orice alte
persoane care lucrează în școală, toate acestea influențând imaginea pe care beneficiarii
și-o formează despre activitățile școlii. Pentru a promova imaginea unei școli trebuie
să se aibă în vedere punctele forte și punctele slabe, punctele de credibilitate – numărul
de absolvenți, rata de promovabilitate la examene, punctele de contact ale școlii –
profesori, elevi, facilități fizice, pagina web, pagina de facebook, broșuri - , puncte de
referință – ce are școala respectivă deosebit.
Activitățile extracurriculare reprezintă o alternativă de a ocupa timpul liber al
elevilor, iar școala care promovează astfel de activități beneficiază de o imagine
pozitivă. De asemenea, imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor
educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea învățării,
combaterea discriminării.
Mediul online este locul în care mulți își petrec timpul liber. Un eveniment, o
activitate a școlii pot fi popularizate prin intermediul blogului. În contextul actual,
blogul reprezintă o alternativă la promovarea imaginii școlii, un avantaj fiind
interconexiunea cu mediul social- Google, Facebook. Chiar dacă pare o pagină statică,
blogul este interactiv și aproape de publicul său.
Activitatea este un plus pentru blog pentru că nu conține o interfață obișnuită și
oficială care uneori este plictisitoare. Platforma permite modificare frecventă a
aspectului care poate fi și personalizată. În articolele de pe blog se pot încărca mai
multe imagini, poze care fac conținutul mai atractiv.Blogul a devenit una dintre cele
mai fascinante unelte care au apărut pe internet în ultimii ani, un instrument de
publicare on-line care ajută oamenii să-și prezinte cu ușurință ideile, cunoștințele,
descoperirile și gândurile.
În educație,blogul poate fi utilizat instrument de comunicare și informare, în
dezvoltarea unor proiecte on-line, pentru obținerea feedback-ului la activitatea proprie,
în scopul managementelui cunoștințelor și al partajării acestora, ca instrument de lucru
individual și in grup. Blogul este un mijloc eficient de comunicare care nu necesită
învățarea unor limbaje și tehnologii, oferă un potențial ridicat de comunicare și sunt
foarte populare în rândul tinerilor. Învățarea în echipă este prezentă aici datorită
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posibilității elevului de a citi materialele colegilor și pot face comentarii despre modul
în care profesorul se face sau nu înțeles de clasă.
Crearea unui blog de clasă este urmarea deciziei de a face publice creațiile
elevilor, cu acordul și participarea lor. Expunerea acestor creații este mult mai largă
decât ar permite o sală de clasă, panourile din școală sau un format obișnuit din hârtie.
Diversitatea mijloacelor de postare a producțiilor elevilor (texte, cărți digitale,
înregistrări, clipuri, video) constituie un atuu major al blogului.
Structurarea materialelor constiuie o provocare pentru profesorul care
coordonează blogul. Elaborarea blogului trebuie să fie precedată de o etapă pregătitoare
precisă în care se stabilesc obiectivele urmările prin utilizarea blogului, activitățile în
care va folosi acest instrument, modalitățile de inserare a lucrului cu blogul pe
parcursul orelor și în afara lor, instrumentele de evaluare utilizate pentru a măsura
eficiența lucrului cu ajutorul blogului.
Un avantaj al blogului este cel al valorizării muncii elevilor. Creațiile lor nu mai
sunt destinate doar receptării de către profesor și colegi, ci pot fi văzute și de elevii din
alte clase, de alți profesori, familie care poate vedea ce fac copiii . Rezultatul reprezintă
o responsabilizare în ceea ce privește actul scrierii: răspunderea pentru corectitudinea
informațiilor, susținerea unei opinii.
Un alt avantaj este dat de faptul că elevii știu de la început că producțiile lor
sunt destinate pentru a fi citite de alții, acest lucru sporind motivația lor de a munci mai
mult, de a termina la timp sarcinile, de a-și da silința să lucreze cât mai bine, lucru care
duce la crearea unor produse finite mult mai elaborate – scriere, rescriere, corectare.
De asemenea, se dezvoltă deprinderea de a face lectură critică a creațiilor proprii și ale
altora, comentariile reprezintă un instrument foarte eficient de autoevaluare și de
evaluare, dar prezintă și avantajul exersării deprinderilor argumentative.
Spațiul blogului este unul participativ și antrenează întregul colectiv al clasei,
obligându-i și pe cei care sunt de obicei pasivi la lecție să se mobilizeze și să lucreze
alături de ceilalți, antrenându-se într-o muncă de echipă. Cei care au dificultăți pot
observa modelele de succes – creații ale colegilor care au strâns un număr mare de
comentarii favorabile din partea colegilor și a profesorilor.
Blogul permite postarea unor legături către imagini, filme, site-uri culturale, care
pot fi vizionate selectiv, satisfăcând curiozitatea celor care vor să știe mai multe, dar și
provocându-i pe ceilalți să încerce să afle mai mult.
Impactul la nivelul educativ și formativ pe care îl are crearea unui blog de clasă
este foarte important, deoarece folosirea lui deschide multe oportunități pentru
încurajarea și formarea unor deprinderi sociale, morale și a unor abilități de viață. Cel
mai rapid apare sentimentul apartenenței la grup, apoi crește gradul de mobilizare și de
participare la activități comune, precum și deschiderea către cooperare și întrajutorare
între colegi.
Vizibilitatea publicațiilor de pe blog sporește motivarea elevilor de a lucra cât mai
bine și implicarea lor cât mai mare în activități în care poate ar fi avut o participare mai
modestă, ducând la o comunicare și deschidere mai mare către ceilalți. Au de câștigat
stima de sine și identitatea culturală dintr-o astferl de activitate, air profesorul va
observa creșterea gradului de responsabilizare și conștientizare a unui număr mare de
elevi.
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Utilizarea blogului este, fără doar și poate, o modalitate interesantă și interactivă
de promovare a imaginii școlii.
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MODALITĂȚI DE PROMOVARE A IMAGINII GRĂDINIȚEI

Prof. înv. preșc. GHEORGHE MĂDĂLINA
G.P.P. Nr. 32 Ploiești, Prahova

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.
Deci, care sunt strategiile de promovare a imaginii pozitive a instituțiilor de
educație timpurie? Ce elemente/ strategii de marketing educațional sunt potrivite și
eficiente în procesul de promovare a imaginii în comunitate a instituției de educație
timpurie, mai ales în condițiile concurenței între două sau mai multe instituții
educaționale de același fel? Promovarea imaginii unității de învățământ reprezintă o
prioritate pentru o bună colaborare între cei trei parteneri educaţionali: grădinițăpreșcolari-părinţi.
Robert Muchilli defineşte imaginea ca fiind reprezentarea sau ideea pe care şi-o
formează indivizii unui mediu sau ai unui segment al publicului, după ce percepe
informaţii despre acel obiect social.
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 câteva: plimbări și
excursii (în parcul memorial ”Constantin Stere” Bucov, la Grădina zoologică Bucov,
la Fabrica de Globulețe din Argeș), serbări desfășurate cu diferite ocazii (Crăciun, ziua
Mamei, sfârșit de an școlar), activități cu părinții (lucru în echipă mama/ bunică –
copil), vizite la biserică, la bibliotecă, la școala nr.10, la muzeul de Științe Naturale, la
teatrul Imaginario. Acst tip de activități îi antrenează pe copii, îi apropie de grădiniță,
îi determină să o îndrăgească și mai mult și încântă părinții printr-o gamă variată de
activități, părinți care ulterior recomandă unitatea noastră prietenilor.
O altă modalitate de promovare a imaginii o reprezintă încheierea parteneriatelor
educaționale cu diferite instituții, ONG-uri, comunități locale și alți parteneri. Personal,
am realizat parteneriate cu familiile preșcolarilor de la grupă, cu alte grădinițe, printre
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care G.P.P. Nr.2 Filipeștii de Pădure, cu diferite edituri (Editura Edu, editura Lumea
Cărților), cu școli (Colegiul Pedagogic ”Regina Maria” Ploiești), cu biserica din zonă,
cu Biblioteca Județeană ”Nicolae Iorga”, cu Centre de Excelență (Eurotrading), cu
psiholog, logoped, etc.
De asemenea, participarea la concursuri cu lucrările preșcolarilor contribuie la
promovarea imaginii grădiniței noastre. Astfel, preșcolarii au obținut diferite premii la
concursuri, precum: Concurs Local „Mândru că sunt român”, Concurs Regional
„Periuța de Aur”, Concurs Județean „La brat cu Zâna Toamnă”, Concurs Interjudețean
„A sosit primăvara pe meleagurile noastre”, Concurs Național „Mărțișoare
Zâmbitoare”, Concurs Internațional „Micul Isteț”.
În calitate de cadru didactic, aduc un alt aport la promovarea imaginii prin
publicarea unor articole în diferite reviste de specialitate, cum ar fi: Revista Educrates,
Revista Opiniilor Didactice, Revista Cuvantul Educatoarelor, și așa mai departe.
Deoarece sunt responsabila Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității
Învățământului în unitate, administrez pagina grădiniței de pe platforma ARACIP,
unde sunt încărcate periodic informații utile despre unitatea noastră, la care au acces
părinții și nu numai.
În plus, tot eu mă ocup de administrarea paginii de facebook a grădiniței
(Gradinita Treizeci Si Doi), începând cu anul 2020, unde lunar, sunt postate imagini
din activitățile desfășurate în grădiniță, sunt încărcate diferite evenimente importante
pentru unitate și o mulțime de informații utile pentru cei interesați să ne cunoască.
Nu în cele din urmă, am implicat grupa de preșcolari în proiecte mediatizate în
online sau la TV, proiecte care s-au derulat local sau național: proiectul local „Prietenii
Naturii”, proiectul național „Citește-mi 100 de povești” – Asociația OvidiuRo, proiect
de voluntariat „O iarna călduroasă”, proiectele „Let`s do it, Roumania!” și altele.
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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ȘCOALA, IZVOR DE INSPIRAȚIE

Ghercă Lidia
Școala Gimnazială Răchiteni-Structura Izvoarele

Şcoala este un izvor de creativitate și inspiratie, de noi și noi teme, idei
ingenioase care oferă posibilitatea şi flexibilitatea aplicării acestora, a adaptării unor
situații banale în unele de- dreptul extraordinare. Diversele activităţi şcolare şi
extraşcolare adună într-un corolar simbolic experienţe didactice, constatări şi proiecţii
interesante pentru o zonă didactică inedită, uneori neexplorată, dar bogată în
posibilităţi şi provocări. Şcoala trebuie să ofere un cadru coerent şi flexibil în care
cooperarea (profesor-profesor, elev-elev, elev-profesor, elev-profesor-părinte), opinia
liber exprimată, capacitatea de a face corelaţii intra- şi transdisciplinare, gândirea
flexibilă, imaginaţia, dorinţa de afirmare şi valorile asumate să constituie dimensiuni
definitorii.
Tema aleasă de noi a fost „Serbarea de ziua mamei”.pentru a-i da o notă aparte
am realizat din cartoane și foi colorate, urmând intreg proces tehnologic: conturare
după șabloane, decupare de cartoane, colorate, pictură, muncă multă de-a lungu a două
săptămâni. Obiectivele urmărite în acest fructuos parteneriat au fost atinse: implicării
părinţilor în viața şcolară se răsfrîng asupra membrilor din familie: dacă ajutăm un
copil, acesta se dezvoltă, dacă ajutăm ceilalţi membri, întreaga familie se dezvoltă; a
facilitat rezolvarea diferitelor probleme didactice şi extradidactice; activitatea cu
părinţii l-a ajutat pe copil să înţeleagă ce factor important al educaţiei este el și ce
contribuție importantă are această cooperare scoală-familie.

Activităţile desfășurate în clasă și în afara ei urmăresc lărgirea şi adâncirea
informaţiei, cultivă interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, atrag individul la viaţa
socială, la folosirea timpului liber într-un mod plăcut şi util, orientează elevii către
activităţi utile care să întregească educaţia şcolară, contribuind la formarea
personalităţii. De aceea şcoala trebuie să fie deschisă spre acest tip de activitate care
îmbracă cele mai variate forme. Aceste activităţi sunt apreciate de către copii şi de
către factorii educaţionali în măsura în care: urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor
exercitate în procesul de învăţământ; valorifică şi dezvolă interesele şi aptitudinile
copiilor; formele de organizare ale acestor activităţi au caracter recreativ, dar urmăresc
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un scop educativ; au un efect pozitiv pentru munca desfăşurată în grup, creează un
sentiment de siguranţă şi încredere.

Multitudinea activităţilor de acest fel desfăşurate cu copiii conduc la dezvoltarea
creativităţii acestora prin contactul pe care îl au cu mediul înconjurător, cu diverşi
factori din societatea din care face parte. Aceste activităţi sunt atractive prin varietatea
formelor şi a conţinutului, prin durata lor, prin metodele folosite, prin utilizarea unei
forme specifice de verificare şi apreciere a rezultatelor şi prin raporturile de colaborare,
de apropiere, de încredere şi de prietenie dintre cadrele didactice şi elevi.
Bibliografie:
1. Pamfil, Alina, Limba şi literatura română în şcoala primară, Editura Paralela 45,
Piteşti, 2009.
2. Mîndru, E, Niculae, A., Strategii didactice interactive, Editura Didactica Publishing
House, Bucureşti, 2010.
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Rolul școlii și al familiei în educația copiilor

Gherman Constantin,
Școala Gimnazială Nr. 1 Balcani, județul Bacău

Un parteneriat între cadrele didactice și familie este posibil numai dacă fiecare
dintre cei implicați înțelege rolul pe care îl joacă în viața copilului. Părinții au nevoie
de educație pentru a ști cum să-și crească copiii. Prezența părinților și profesorilor
împreună în activități de dezvoltare și participarea comunitară, influențează pozitiv
rolul lor în educația incluzivă într-o măsură mai mare.Dacă părinții și cadrele didactice
lucrează împreună se poate sprijini dezvoltarea copilului , iar cerințele sale pot fi
îndeplinite.
Profesorii află de la părinți ce nevoi are elevul, ce pasiuni și interese, dar și ce
stări și emoții resimte acesta. 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.
Un parteneriat familie-școală este relația cea mai profitabilă pentru toți cei care
participă la acest demers . Parteneriatul va fi eficient dacă fiecare parte va reține că
același subiect este copilul nostru și școlarul nostru. Cadrele didactice află cum este
fiecare copil, în ce mod ajunge mai repede la succes, ce-l interesează și-l pasionează,
iar părinții vor cunoaște în ce momente să-l susțină pe școlar, în ce fel să-l motiveze și
să-l ajute. Școala este instituția socială în care se realizează educația organizată a tinerei
generații. Procesul de învățământ este cel care oferă școlii rolul decisiv în formarea
omului.Menirea școlii nu este numai de a înzestra elevii cu un bagaj de cunoșințe cât
mai mare, ci și de a stimula caliatea de om.
Prin întâlnirile cu părinții, prin dialogurile profesor-părinte se urmărește
precizarea modului de supraveghere a copilului, urmărirea metodelor de învățare,
verificarea frecvenței la ore. Părinții pot susține învățarea acasă prin implicarea în
școlile în care studiază copiii lor, încurajându-i pe aceștia să participe la lecții,
susținându-le interesul pentru toate disciplinile și lărgindu-și propriile abilități
parentale.
Cadrele didactice află cum este fiecare copil, în ce mod ajunge mai repede la
succes, ce îl interesează și-l pasionează, iar părinții vor cunoaște în ce momente să-l
susțină pe școlar, în ce fel să-l motiveze și să-l ajute.
Școala este instituția socială în care se realizează educația organizată a tinerei
generații.Ea este factorul decisiv pentru formarea unui om apt să contribuie la
dezvoltarea societății, să ia parte activă la viață, să fie pregătit pentru muncă.
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Factorii care contribuie la formarea personalității copilului sunt familia și școala.
Astfel, familia constituie cadrul social în care copilul și apoi tânărul se află într-un
riguros raport de dependență materială și spirituală până în momentul în care, odată
pregătit pentru profesie și muncă, își poate dobândi singur mijloace de existență, iar
școala este principalul factor instructiv- educativ care pregăteșlte tânărul pentru viață,
îi asigură un bagaj de cunoștințe.
Colaborarea cu familia trebuie să se concretizeze într-un program comun de
activități ale școlii cu aceasta( lectorate cu părinții, ședințe , consultații, activități
extrașcolare).Părinții trebuie să vadă în noi un prieten, un colaborator, un om adevărat
care-i poate ajuta prin atitudinea nepărtinitoare pe care trebuie să o afișăm. Așadar e o
sarcină a școlii să identifice situațiile problemă în familiile copiilor, să dirijeze pe cât
posibil strategiile educative în favoarea elevului și să conștientizeze că relația de
colaborare școală- familie este determinantă în educarea copiilor.

.
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IMAGINEA ȘCOLII ÎN COMUNITATE

PROF. GHICIOI MIRELA
LICEUL TEHNOLOGIC BÂLTENI

Centrul vital al unei comunități se poate muta în școală, ca punct de întâlnire a
mediului academic cu piața forței de muncă, a influențelor educative formală cu cele
nonformale și informale.
Rolul central rămâne al profesorilor și al directorilor de școală, care integrează
într-o schemă strategică realistă contribuțiile părinților, ale autorităților din
administrația locală, ale agenților economici, ale reprezentanților media, sănătate,
cultură.
Relațiile de colaborare dintre profesori și părinți întăresc identitatea școlii și
sporesc prestigiul instituțional și personal al celor implicați, dau un sens de utilitate
timpului petrecut împreună și deschid perspectiva unor preocupări informale cu valoare
formativă.
Ambele au de câștigat dacă sunt vizibile în comunitate în special dacă își atrag
colaborarea unor parteneri de tip asociații profesionale, organizații
nonguvernamentale, celebrități locale.
Profesorii îi pot învăța pe părinți cum să se implice mai eficient în educația
copilului (comunicare, program, aspecte metodologice), pornind de la premisa că
părinții vor să ajute, dar nu întotdeauna știu cum.
Echipa de conducere a școlii trebuie să aibă o preocupare constantă pentru
elaborarea și actualizarea unui plan de marketing care să evidențieze rolul școlii în
dezvoltarea academică, socială, emoțională, estetică, fizică a elevilor.
Imaginea instituțională este importantă și se completează cu rezultate
cuantificabile (număr de absolvenți, performanțe, integrare în muncă sau în alte
structuri de învățământ și de elemente ale culturii organizaționale ce țin de mituri, eroi,
simboluri, modele comportamentale, ritualuri, ceremonii.
Mesajul transmis comunității locale trebuie să fie consistent, să provină din mai
multe surse și să exprime specificul unității respective în peisajul educativ local.
Transmiterea regulată a veștilor pozitive despre școală către toți agenții
instituționali (sponsori, autorități, părinți, elevi) menține școala în atenția generală a
comunității. Pentru realizarea acestui deziderat este indicat să se creeze în școală o
atmosferă primitoare și expresivă, plasând la vedere materiale promoționale, produse
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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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PROIECT DE EXCURSIE ȘCOLARĂ
CU SCOP DIDACTIC ȘI RECREATIV
Minunata Vale a Prahovei!

Inv. Ghinea Elena
Școala Gimnazială ,,Ștefan cel Mare” Zemeș

ARGUMENT:
Ca activitate extracurriculară, excursia permite o abordare interdisciplinară si
transdisciplinarară a cunoștintelor (istorie, literatură, religie, artă, geografie, cunoștințe
despre natură). Aceasta ajută la lărgirea orizontului de cultură prin multitudinea de
informații ce le pot obține elevii, la valorificarea potențialului intelectual al acestora,
la dezvoltarea gustului artistic și estetic.
Mi-am propus organizarea unei asemenea activități din dorința de a oferi elevilor
noștri posibilitatea cunoșterii trecutului istoric al neamului românesc, a rolului jucat de
către personalitățile reprezentative ale locurilor de-a lungul istoriei, a anumitor
evenimente istorice și a legăturilor strânse dintre ele, a vestigiilor istorice moștenite de
la înaintașii noștri. Totodată dorim să le oferim elevilor bucuria de a admira frumusețile
naturale ale țării, de a se recrea și a petrece un timp cât mai agreabil, o excursie care le
va imprima amintiri cât mai plăcute.
Zona Prahovei reprezinta o zona turistica cu mare potential, cu locuri ce vorbesc
despre trecutul romanilor, cu forme de relief de mare atractie, cu obiective deosebit de
importante. Este una dintre zonele turistice cele mai renumite din Muntii Carpati din
Romania, fiind situata pe traseul raului Prahova.
Ne dorim să cunoaștem valorile morale și spirituale ale locului și să avem parte
de o lecție de istorie, cultură și geografie veritabilă, pentru că vom porni cu entuziasm
catre Brasov, Rasnov, bucurandu-se de frumusetea locurilor, devarietatea
monumentelor (Cetatea Rasnov), de relieful atractiv, dar vom profita si de Dino Park,
precum si de Gradina Zoologica din Brasov.
Ne vom bucura de relieful atractiv, de arhitectura așezărilor, de spiritualitatea
și cultura locurilor (Mitropolia Moldovei, Palatul Culturii, Castelul Miclăușeni) și vom
admira frumusețea florilor și multitudinea de specii de plante din Grădina Botanică.
Cine vrea să descopere Brasovul va intra aici ca pe o imensă poartă a istoriei
neamului românesc. La Brasov „fiecare piatră vorbește de trecut", prin numărul mare
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de mănăstiri, muzee, case memoriale. De aceea, se poate spune că este un veritabil
muzeu național, prin comorile de istorie și de artă pe care le are.
SCOP:
Proiectul își propune valorificarea cunoștințelor dobândite în cadrul orelor de
cunoaștere a mediului, de limba română, de istorie și geografie, privind cunoșterea
trecutului istoric al poporului român, a valorilor și frumuseților specifice ținutului
Moldovei. Scopul fundamental este acela de a spori interesul elevilor noștri pentru
cunoșterea trecutului istoric, a spațiilor istorico-geografice, a ținuturilor românești de
o puternică încărcătură spirituală, culturală, dar și de a le cultiva elevilor sentimente de
apreciere, respect, grijă față de monumentele istorice și culturale vizitate.
Nu în ultimul rând, proiectul răspunde dorinței exprimate de elevi și de părinți
(în chestionarele aplicate elevilor și părinților sau în cadrul cursurilor de Educație
parentală) de a călători și de a petrece timpul liber, desfașurand activități recreative.
OBIECTIVE GENERALE:
 cultivarea înțelegerii și respectului față de trecutul istoric și faptele săvârșite de
înaintași;
 însușirea / îmbogățirea cunoștintelor legate de obiectivele turistice vizitate;
 înțelegerea necesității păstrarii izvoarelor istorice;
 dezvoltarea orizontului de cunoaștere prin îmbinarea cunoștintelor din
domeniile: cunoașterea mediului, comunicare în limba română, istorie,
mitologie, religie, arhitectură, arte vizuale, cu specificul zonelor vizitate;
 consolidarea coeziunii colectivului de elevi, a relațiilor de prietenie favorabile
comunicării deschise și bunei socializări;
OBIECTIVE SPECIFICE:
a) COGNITIVE:
 să comunice fondul general al cunoștințelor privind semnificațiile,
particularitățile și importanța principalelor monumente istorice și culturale
studiate în cadrul orelor;
 să motiveze cunoșterea monumentelor istorice, de artă și cultură reprezentând o
indatorire a fiecărui cetațean.
b) AFECTIV ATITUDINALE:
 să sesizeze frumusețile patriei reflectate în artă, literatură, teatru și să le surprinda
în fotografii;
 să manifeste comportament asertiv.
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c) PSIHOMOTORII:
 să selecteze și să realizeze un CD cu imagini cu obiectivele turistice vizitate.
ORGANIZAREA ACTIVITĂȚILOR:
I. PREGATIREA EXCURSIEI (ETAPA TEHNICO-ORGANIZATORIE)
II. DESFASURAREA PROPRIU-ZISĂ A EXCURSIEI
1. Organizarea elevilor în autocar;
2. Vizitarea obiectivelor turistice; colectarea de material didactic/informativ (pliante,
ilustrații, exponate cumpărate de la muzee);
3. Organizarea de activități distractive, recreative.
III. VALORIFICAREA ACHIZIȚIILOR REZULTATE ÎN URMA
DESFĂȘURĂRII EXCURSIEI
1. Întocmirea unui album documentar cu fotografii, ilustrații care arată traseul
parcurs;
2. Inițierea unor discuții, dezbateri, formularea unor impresii legate de excursia
desfașurată, propuneri pentru viitor.
REZULTATELE PROIECTULUI:
 realizarea unui album documentar și a unei prezentari power point cu
fotografii care să redea traseul parcurs în excursie;
 achiziționarea unor suveniruri care să le aminteasca elevilor de clipele
petrecute în excursie;
DISEMINARE / MEDIATIZAREA PROIECTULUI:
 inițierea unor discuții, dezbateri, formularea unor impresii legate de
excursia desfașurată, propuneri pentru excursii viitoare;
 postarea unor fotografii cu aspecte din excursie pe site-ul școlii și
realizarea unui avizier pe holul școlii cu titlul ,,Minunata Vale a
Prahovei!ˮ

449

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 1, ianuarie, 2022

Promovarea imaginii scolii

Profesor învățământ preșcolar Gîlea Ioana
Scoala gimnaziala nr. 1 Orbeasca de Sus
Structura: Grădinița nr. 1 Orbeasca de Sus

Promovarea imaginii instituției se realizeaza prin elaborarea unor proiecte la
nivel local care să vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplarelor de bună
practică în managementul institutional.
Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. Copilul
traiește într-o lume dominată de mass media, influențele nefaste ale televizorului și
calculatorului acționând asupra sănătății psihice și morale. Acestea contribuie la
transformarea elevilor în persoane incapabile de a se controla comportamental și
emotional. Activitățile de acest gen, cu o deosebită influentă formativă, au la bază toate
formele de acțiuni turistice, ateliere de creatie, concursuri și parteneriate cu alte
instituții .
Activitățile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica și creativă de a
ocupa timpul liber al elevilor, instituția de învătământ ce promovează astfel de activități
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau
național. Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi
eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul
rând, o atitudine creatoare, atât în modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu
elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a
elevilor.
Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea
tuturor reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face școala accesibila.
Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent
părinții cu tot ce se întâmplă în școala, dar putem promova activităție și implicit școala
în cadrul căreia acestea se desfășoară. Prin combaretea violenței din unitatea școlară,
reducerea incidentelor din cadrul acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea
toleranței și a unui spirit moral-civic pozitiv în care elevii se integrează cu ușurință
crează o imagine pozitivă a școlii.
În concluzie, imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce
au aceștia nevoie:educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea
învățării, combaterea discriminarii, reducerea violentei, promovarea unui
comportament moral pozitiv, și participarea la activitați extrașcolare. Școala noastră,
în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante.
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Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice,
fiecare contribuind individual asupra imaginii, de ansamblu, a instituției școlare.
Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece aceasta imagine pozitivă se
crează greu și se poate pierde rapid.

451

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 1, ianuarie, 2022

CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ NR. 1 BISTRIȚA

GIRIGAN DANA NATIA

”LUDOTECA- centru de activități socio-educative integrate”
Una dintre modalitățile de promovare a imaginii școlii a fost prin realizarea unui
proiect de practică integrat împreună cu echipa de lucru.
Proiectul poartă denumirea de ”Ludoteca- centru de activități socio-educative
integrate”- Proiect co finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional
Capital Uman 2014-2020.
Ludoteca – centru de activități socio-educative integrate reprezintă un proiect
îndrăzneț pe care noi, cadrele didactice, care am implementat acest proiect, ne-am
gândit să-l promovăm la nivelul școlii C.Ș.E.I. nr.1 Bistrița și totodată la nivel național.
Proiectul urmărește dezvoltarea inteligențelor multiple care să ducă la dezvoltarea
personală, socială, profesională, a elevilor cu diferite tipuri de dizabilitate.
Activitățile ludice au fost desfășurate ținând cont de tipul de dizabilitate al fiecărui
elev din grupul țintă de la C.Ș.E.I. Nr.1 Bistrița, favorizând și stimulând dezvoltarea
inteligențelor multiple și răspunzând nevoii identificate la nivelul grupului țintă (lipsa
accesului la un spațiu de petrecere a timpului liber în mod util, lipsa posibilităților
financiare pentru procurarea jocurilor).
Având în vedere că societatea civilă și comunitatea sunt susținătorii și partenerii
proiectului ”Ludoteca” pentru copii cu diferite grade de dizabilitate provenind din
familii cu situație materială precară, constituie atingerea obiectivului proiectului și
asigurarea impactului.
Pornind de la citatul lui J.Piaget, ne-am gândit că există o nevoie acută a unui hub
educaţional într-un centru de educaţie în judeţul nostru unde copiii care învață la școala
noastră și care provin din familii defavorizate să beneficieze de jocurile și materialele
achiziționate pentru desfășurarea activităților propuse transformând ,, realul în multiple
trebuințe ale eului”.
Prin activitățile de povestire , am urmărit să le dezvoltăm copiilor inteligența
verbal-lingvistică, dar și dezvoltarea abilităților de comunicare , astfel încât fiecare
dintre ei să folosească propoziții simple și coerente îmbogățindu-și vocabularul
propriu printr-o comunicare verbală eficientă.
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De asemenea, am urmărit promovarea activităților de creație literară, elevii fiind
implicați în redarea poveștilor în ordinea cronologică a evenimentelor precum și în
dramatizarea lor. Astfel, prin toate aceste activități și-au dezvoltat empatia și și-au
consolidat relațiile de prietenie și ajutor reciproc însușindu-și rolul fiecărui personaj
din lumea minunată a basmelor.
Jocurile de ritm și mișcare prezentate elevilor au întreținut buna dispoziție creată în
micul nostru univers și au urmărit să le dezvolte abilitățile creative prin manipularea
imaginilor unor jocuri, astfel încât să-și dezvolte coordonarea oculo-motorie și
orientarea în spațiu.
Ludoteca este un seviciu socio- educaţional care ar putea deveni o resursă de
valoare pentru fiecare comunitate. Investind în organizarea calitativă a timpului liber
pentru copiii proveniți din părinţi cu posibilităţi material reduse, vom avea mai puţin
abandon şcolar şi de ce nu nişte adulţi cu o copilărie fermecătoare
Realizarea acestor minunăţii a fost posibilă datorită copiilor ajutaţi și spijiniţi de
către doamnele profesoare: Pop Adina, Pop Daniela, Girigan Dana.
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OMUL SFINȚEȘTE LOCUL

PROFESOR: GIURANIUC GABRIELA-DOINA
COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ SUCEAVA

„Omul sfințește locul” este un dicton foarte adevărat din punctul meu de vedere.
Consider că atunci când faci din dragoste și cu plăcere ceea ce ți-ai dorit de mic copil
atunci depui eforturi mari pentru a face lucrurile cât mai bine. Sunt unul dintre acele
cazuri fericite care a visat să fie profesor. Iubesc foarte mult copiii, deși sunt din ce în
ce tot mai obositori, și de aceea încerc zi de zi să fac față provocărilor. Deși sunt
profesor de limba și literatura română, îi încurajez și coordonez în diferite proiecte și
programe care vin în sprijinul lor. Îmi doresc ca acești copii să reușească să-și modeleze
un caracter cât mai frumos pentru a clădi lumea de mâine. Vreau ca acestă lume să fie
locuită de oameni frumoși la suflet și învățați pentru că ea va fi și lumea copiilor mei.
Rolul unui profesor nu este numai acela de a le transmite informații elevilor, ci
și de a le modela caracterul, personalitatea, de a-i învăța să trăiască frumos, de a le
întări voința, de a-i învăța să-și pună obiective pe care apoi să știe să le atingă pentru a
deveni oameni cu un suflet frumos și puternici din toate punctele de vedere. Primul pas
este puterea exemplului, iar noi ca profesori suntem un exemplu pe care ei îl pot lua.
De aceea este foarte important să fim alături de ei, să-i încurajăm și să-i îndrumăm. De
multe ori noi suntem singurele ajutoare, sprijine morale și exemple de viață pentru
acești copii. Nimic nu este ușor, dar satisfacția pe care o avem atunci când avem copii
cu reușite este foarte mare. Numai cei care experimenteză așa ceva pot să înțeleagă. De
aceea pe parcursul unui an școlar încerc să realizez cât mai multe activități cu clasele
mele, însă cele mai multe le fac cu elevii cărora le sunt dirigintă.
Spre exemplu anul trecut am desfășurat diferite activități cu elevii la nivel de
școală pentru a marca Ziua Limbilor Europene – ZEL, apoi am participat la proiectul
județean Ziua europeană a limbilor la care au luat parte mai multe școli din județ. Pe
lângă Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava au mai participat Școala
Gimnazială Nr. 1 Suceava, Școala Gimnazială Nr. 3 Suceava, Școala Gimnazială Nr.
9 Suceava, Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava, Colegiul Național „Petru
Rareș” Suceava, Colegiul Național de Informatică „Spiru Haret” Suceava, Colegiul
Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava, Colegiul Național „Mihai Băcescu” Fălticeni
și Colegiul Tehnic Rădăuți. Copii au fost impresionați de toate activitățile și au
participat cu drag apreciind faptul că aceste activități s-au desfășurat in aer liber. S-au
simțit liberi și neîncorsetați de rigorile pe care le impune sistemul la orele de curs. Eu,
ca profesor am descoperit elevi cu inițiativă, dornici de exprimare, de colaborare,
veseli, energici și creativi. Am rămas profund impresionată de unii dintre ei pe care nui descoperisem încă.
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Deși la liceu elevii nu mai fac ore de desen, am observat că aceștia sunt talentați
și dornici de a participa la diferite concursuri unde sunt solicitați să creeze desene pe
diferite teme. Astfel le-am propus să participe la Proiectul educațional județean
„Caragiale între trecut, prezent și ... viitor”, ediția a IV-a, 2021, iar eleva M. A. din
clasa a 10-a a luat premiul III.
În concluzie, am observat că elevii de la liceul nostru care este unul cu profil
tehnologic sunt dornici de afirmare și trebuie doar să-i soliciți și să-i încurajezi pentru
a participa la diferite evenimente artisrice și proiecte. De altfel, atunci când ai un elev
cu o stimă de sine ridicată este și mai motivat să învețe și tu ca profesor reușești să
atingi obiectivele propuse mai ușor.
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Importanța parteneriatului familie - școală – comunitate
în educarea copiilor

Profesor de psihopedagogie specială, Giurgea Daniela
Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă ,,Sf.Andrei”, Gura Humorului, Suceava

La educarea copilului contribuie, ca instituţii bine determinate ale societăţii,
familia, şcoala şi comunitatea. În momentele diferite ale creşterii, dezvoltării şi
devenirii fiinţei umane, fiecare din aceste instituţii sociale are un rol important. Mai
mult, este determinată azi, nevoia unui parteneriat educaţional între acestea, în favoarea
unei educaţii eficiente pentru individ şi pentru societate.
Multă vreme s-a considerat că şcoala joacă rolul central şi că forme diferite de
şcoală ar putea înlocui familia, care de multe ori, nu are aspiraţiile sau resursele
culturale pentru ceea ce propune societatea. În rezolvarea multiplelor probleme de
dezvoltare şi învăţare, şcoala dezvoltă o serie de structuri de sprijin în favoarea
copilului şi a familiei. În acelaşi timp este nevoie de activităţi de susţinere în afara
clasei, şi de activităţi de sprijin atât a copilului aflat în situaţii dificile sau de risc, cât şi
a familiei şi a cadrelor didactice.
Dosarul deschis al educaţiei incluzive (UNESCO, 2001) specifică următoarele
aspecte cheie în relaţia dintre şcoală, familie şi comunitate în educaţia incluzivă:


Participarea familiei şi a comunităţii locale este fundamentală pentru a asigura
o educaţie de calitate pentru toţi.
 Familia şi comunitatea au dreptul de a se implica şi pot să contribuie în diverse
moduri şi forme.
 Construirea implicării familiei şi comunităţii este un proces pas – cu - pas, bazat
pe încredere.
 Familiile şi grupurile comunitare pot să-şi asume uneori rolul de conducători,
ca susţinători activi şi militanţi ai educaţiei incluzive.
 Dreptul familiei de a se implica se poate introduce în legislaţie sau în sistemul
de reglementări care privesc activitatea şcolară şi învăţământul.
 Implicarea comunităţii în conducerea şcolii sau a sistemului de învăţământ în
general poate fi o reuşită.
 Şcolile pot funcţiona ca o resursă pentru comunitate prin oferirea de servicii sau
devenind baze de funcţionare ale unor instituţii/agenţii.
Structurile de sprijin ale şcolii merg pe linia cabinetelor de asistenţă
psihopedagogică, de consiliere, de rezolvare a unor probleme specifice (cabinete de
logopedie şi orientare profesională) şi a centrelor de resurse pentru familie sau pentru
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profesori. La nivelul acestor structuri se dezvoltă programe specifice de sprijin
individualizat şi de grup pentru copii, părinţi şi profesori. Specialiştii care desfăşoară
aceste activităţi trebuie sa aibă experienţă didactică şi pregătire specială în domeniul
psihopedagogiei.
Şcoala de azi nu se poate perfecţiona decât evaluând permanent nevoile sale şi
apelând la structurile de sprijin care să organizeze, să planifice şi să intervină în
rezolvarea problemelor mai mult sau mai puţin speciale.
Pachetul de resurse pentru profesori (UNESCO,1995) propune astfel, un adevărat
parteneriat la nivelul relaţiei profesor - elev pentru realizarea unor şcoli eficiente în
care toţi elevii să înveţe şi să fie valorizaţi.
Profesorii trebuie să fie interesaţi ca toţi elevii să înveţe, având în vedere următoarele:
1. profesorii să îşi cunoască foarte bine fiecare elev;
2. elevii trebuie să fie ajutaţi să înţeleagă ceea ce încearcă să înveţe;
3. clasele trebuie astfel organizate încăt elevii să fie permanent ocupaţi.
Profesorii eficienţi îşi ajută elevii să înveţe dacă:
1. accentuează scopul învăţării;
2. oferă diversitate şi opţiuni variate elevilor;
3. sunt reflexivi şi se sprijină permanent în evaluarea procesului instructiv-educativ pe
mijloace variate;
4. utilizează flexibil resursele din şcoală dar şi resursele comunităţii;
5. cooperează cu toţi ceilalţi colegi şi agenţi educativi.
Şcolile eficiente încurajează pe fiecare profesor în parte oferindu-i:
1. conducere efectivă;
2. încredere;
3. sentimentul de optimism;
4. sprijin;
5. preocupări privind continua perfecţionare a curriculumului;
6. metode variate de control ale progresului înregistrat.
Şcoala eficientă este o şcoala în parteneriat cu elevul, prin valorizarea şi respectarea
identităţii sale, cu familia, prin recunoaşterea importanţei ei şi atragerea în procesul
didactic, şi cu toate resursele educative ale societăţii, pe care le identifică, le implică şi
le foloseşte activ.
Conceptul care stă la baza acestei orientări este parteneriatul educaţional.
Identificând şi valorizând dimensiunea personală a individului, realizăm însă, nevoia
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valorizării şi aprecierii familiei ca mediu primordial şi afectiv necesar formării
individuale. Dacă familia este mediul de dezvoltare al primelor vârste ale copilului,
vârste pe care cercetările le dovedesc fundamentale dezvoltării personalităţii, devine
clar că aceasta trebuie sprijinită şi nu înlocuită în educaţia tinerei generaţii. Şi pe
parcursul vârstelor şcolare, familia rămâne mediul afectiv cel mai viabil de securitate
şi stimulare.
Se recunoaşte tot mai mult influenţa altor instituţii din comunitate asupra
informării şi formării copilului. Şcoala, singura instituţie care îşi propune planificat,
ţintit şi organizat să sprijine dezvoltarea individului prin procesele de instrucţie şi
educaţie, concentrate în procesul de învăţământ, simte astfel tot mai mult nevoia să
realizeze un parteneriat activ cu familia şi cu comunitatea în care se dezvoltă copilul.
Implicarea părinţilor în rezolvarea problemelor şcolare şi în sprijinirea procesului
instructiv-educativ are o serie de argumente:
 părinţii îşi cunosc copiii şi doresc să îi cunoască şi ca elevi;
 părinţii îşi cunosc copilul mai bine decât oricine altcineva;
 părinţii au nevoie de informaţii referitor la îndeplinirea rolului de elev al copilului
lor;
 părinţii merită să fie respectaţi pentru ideile şi cunoaşterea copilului lor;
Putem afirma, astfel, ca
„Niciodată familia nu a fost mai solicitată si rolul său nu a fost niciodată
atât de mare ca azi” – Boutin şi During, 1994.
BIBLIOGRAFIE:

1.Nica I., Ţopa L.- Colaborarea
E.D.P., Bucureşti, 1974;

şcolii

cu

familia

elevilor

de

clasa

I,

2. Vrăsmaş E., Vrăsmaş T.- ,,Educatia incluziva in gradinita: dimensiuni, provocari si
solutii”, Editura Alpha MON, Buzau, 2012
3. Vrăsmaş E. -,,Educatia timpurie”, Editura Arlequin, Bucuresti, 2014
4. Vrăsmaş E. A.- ,,Consilierea şi educaţia părinţilor”, Editura Aramis, 2002;
5. Stoian M. - ,,Abecedarul părinţilor”, E.D.P., Bucureşti, 1972.

458

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 1, ianuarie, 2022

Activitate aplicativă

Giurgi-Felicia-Alexandra
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Healthy Planet = Healthy Life  a videoblog
Promovarea imaginii școlii prin programul Erasmus+

Prof. Giurgiu Teodora Elena
Școala Gimnazială ,,Mihai Viteazul” Câmpia Turzii

Erasmus+ este programul Uniunii Europene menit să sprijine educația,
formarea, tineretul și sportul în țările europene. Școlile pot câștiga mult din acest
program, prin care profesorii pot obține o perspectivă mai largă asupra educației, pot
vedea și aplica bune practici educaționale din alte țări și, de asemenea, pot face schimb
de informații și cunoștințe cu profesori din toată Europa. Elevii au și ei multe de învățat:
în primul rând folosesc exclusiv limba engleză în activitățile lor, iau contact cu
sistemele educaționale din alte țări, se împrietenesc cu copii de vârsta lor și își dezvoltă
abilități care îi vor ajuta în viitor.
”Healthy Planet = Healthy Life  a videoblog” este un proiect Erasmus+ care a
primit sprijin financiar din partea UE. Proiectul a început la 1 septembrie 2020 și se va
încheia pe 30 iunie 2022. Țările partenere sunt Polonia (coordonatorul principal),
Cipru, Macedonia de Nord și România. Acesta abordează două probleme importante
care i-au îngrijorat cel mai mult pe elevi – starea mediului și alimentația nesănătoasă.
Deși a venit într-o perioadă grea, de pandemie, elevii din țările partenere au
reușit să realizeze activități împreună, în mare parte online, dar și printr-o mobilitate
derulată în Polonia.
La începutul cooperării, în septembrie 2020, școala poloneză a creat un profil de
Facebook, astfel încât pozele, videoclipurile, prezentările și activitățile din mobilități
realizate de toate școlile implicate să poată fi distribuite și popularizate pe toată durata
proiectului. Fiecare școală parteneră trebuie să posteze materiale pe tot parcursul
implementării, materiale care prezintă diverse aspecte și etape ale proiectului.
În octombrie 2020, elevii au trebuit să aleagă un logo al proiectului. Școlile
partenere au organizat competiții în fiecare instituție privind diferite idei pentru logoul proiectului. Schițele câștigătoare au fost distribuite pe pagina de Facebook a
proiectului, iar elevii din cele patru țări partenere au votat cel mai bun logo, cel mai
reprezentativ pentru proiect. Acest lucru le-a testat creativitatea și, de asemenea,
abilitățile lor artistice, dar și spiritul de competiție deoarece s-au simțit motivați să
creeze logo-ul care va fi folosit timp de doi ani pentru a reprezenta proiectul.
Elevii din fiecare instituție de învățământ au creat un videoclip în care și-au
prezentat școala și regiunea în care este situată aceasta. Elevii au lucrat pe grupe, au
adunat informații și fotografii, apoi au creat un film care a fost promovat pe profilul
Facebook al proiectului.
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Deoarece nu există un moment mai potrivit pentru a descoperi o mulțime de
lucruri noi și interesante despre o țară decât Crăciunul, luna decembrie a fost despre:
cercetări online despre tradițiile de Crăciun din țările partenere și schimb de felicitări
între școli. Elevii au citit informații și au discutat în grupuri despre cum este sărbătorit
Crăciunul de către parteneri. Felicitările au fost transmise electronic și popularizate pe
pagina de Facebook.
Alte activități derulate au fost: realizarea unor fluturași cu informații despre
plante specifice fiecărei țări, plantarea unor plante în grădina școlii, realizarea unui film
despre Grădina Botanică, construirea unor căsuțe pentru păsări, întâlniri online între
elevii din cele patru țări cu scopul de a se cunoaște unii pe ceilalți etc.
Și cu siguranță cele mai interesante activități au avut loc în mobilitatea din orașul
Torun, orașul lui Nicolaus Copernic, situat în Polonia. Locația în sine a fost o adevărată
lecție de istorie pentru cei patru elevi și două cadre didactice participante. Toate
activitățile s-au concentrat pe stil de viață sănătos și grija față de mediul înconjurător
(plimbări în natură, vizite în rezervații, ateliere de gătit mâncare sănătoasă,
workshopuri de îndemânare etc.). Și acestea au fost promovate pe pagina de Facebook
a proiectului, dar și pe site-urile școlilor partenere și prin articole de presă. Astfel,
imagini minunate și informații diversificate au ajuns la un număr mare de elevi, părinți
sau membri ai comunităților locale. Orice proiect Erasmus+ este o bilă albă pentru
școlile implicate, fiind o cale foarte bună de a promova imaginea unei instituții de
învățământ.
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ROLUL PĂRINȚILOR ÎN EDUCAȚIA COPIILOR

Prof. învățământ preșcolar Gliga Eugenia Mariana
Școala Gimnazială Răstolița, jud. Mureș
Motto: „Familia este un factor important şi de răspundere al educaţiei. Părinţii o
conduc şi răspund de ea în faţa societăţii, a fericirii lor şi a vieţii copiilor.” – A.S.
Makarenko
Literatura de specialitate pune în evidență importanța și rolul primordial pe care
îl deține familia în dezvoltarea copilului, părinții având un impact direct și de durată
asupra copiilor. Aceștia joacă un rol-cheie în educația și formarea lor ca persoane
pentru societate. Astfel, putem spune că educare copilului începe chiar de la naștere,
prin felul părintelui de a vorbi cu copilul, de a se comporta cu acesta, de a se raporta la
el, dar și prin modul de comporta părinții între ei înșiși, sau cu alți membrii ai familiei
sau în societate.
Știm și am auzit de foarte multe ori că familia este este nucleul societății – poate
uneori ni s-a părut mult, deoarece considerăm că alți mulți factori influențează
traiectoria unei persoane, însă analizând mai bine, ne dăm seama că această sintagmă
este adevărată, familia chiar este nucleul societății.
Părinții sunt un bun exemplu pentru proprii copii, care are cel mai mare impact
și cel mai lesne exemplu de urmat, mai ales în primii ani de viață. Familia este cadrul
fundamental în interiorul căruia sunt satisfăcute nevoile de bază ale copilului, atât
biologice cât și psihologice și sociale. Familia și mediul familial reprezintă veriga de
legătură a copilului cu societatea și constituie matricea care îi imprimă primele și cele
mai importante trăsături caracteriale și morale ale copilului.
Părinții au un rol extrem de important în dezvoltarea emoțională a copilului,
ambii părinți au un rol deosebit, atât mama, cât și tatăl. Este adevărat căci în primii ani
de viață, rolul mamei este mult mai necesar și mai complex, față de cel al tatălui, dar
crescând, copilul va avea nevoie și de modelul tatălui, care îi va inspira copilului
siguranța de care acesta va avea nevoie pentru a intra în societate.
Însă, cum am amintit, foarte importantă este și relația dintre părinți, nu contează
care dintre ei este cel mai important, sau care are rolul cel mai complex, ci contează
foarte mult mediul ambiant, relația dintre părinți și relațiile dintre toți membrii familiei,
modul de raportare al unora la ceilalți, armonia și relațiile dintre aceștia, modul în care
își vorbesc, cum se ajută sau cum își împart sarcinile.
Primii ani de viață ai unui copil și implicarea părinților în acest stadiu de nevoie
a satisfacerii trebuințelor este primordială. În primii ani de viață, copilul este dependent
de părinți, în special de mamă, fiind o etapă de bază în dezvoltarea sa, deoarece în
această perioadă se pun bazele dezvoltării viitorului adult.
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În cadrul familiei, copilul are parte de primele lecții de viață, iar părinții sunt cei
care îi oferă un prim model de învățare. Dar și după ce crește și copilul ajunge la
grădință/ școală, rolul părinților nu se termină, ci continua, și este în continuare la fel
de important. Colaborarea între actorii implicați, elev-profesor-părinte, este foarte
chiar necesară și influențează viața școlară a copilului.
Implicarea părinților în viața școlară, participarea activă a acestora în procesul
instructiv-educațional, colaborarea părintelui cu profesorul, duce la o implicare mai
mare a copiilor în activitatea școlară, și la obținerea de rezultate mai bune. Literatura
de specialitate arată că şansele de reușită ale unui copil de a se dezvolta şi de a obţine
rezultate mai bune la învățătură cresc pe măsură ce părinţii sunt implicaţi în educaţia
acestuia.
Astfel, observăm ca educația nu se termină acasă, și nici nu începe la școală, ci
este o continuă conlucrare a celor două medii, însă să ținem cont că mediul familial are
o și mai mare influență asupra dezvoltării personalității, atitudinilor, comportamentului
şi reuşitelor copilului, având în vedere faptul că un copil preșcolar sau din clasele
primare, îşi petrece mult mai mult timp acasă, în compania părinţilor și a familiei, decât
la școală. Pe parcursul înaintării în vârstă își va mai face apariția în dezvoltarea
copilului încă un factor, mediul social: grupul de prieteni și societatea.
Așadar, fiecare actor implicat în dezvoltarea copilului (părinții, școala,
societatea) au un rol important în dezvoltarea viitorului adult, însă să ținem cont de
faptul că baza, fundația viitorului adult, este mult mai mult influențată de familie,
aceasta având un rol cheie în evoluția sa.
„Părinții sunt modelele de bază pentru copii. Fiecare cuvânt, mișcare și acțiune au un
efect.” – Bob Keeshan
Bibliografie:
1.Colceag, F., Alexandru, F. (2018), Copilul tău este un geniu, Editura Tikaboo
2.Verza, E. Verza, F. E. (2017), Psihologia copilului, Editura Trei
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FAMILIA ȘI GRĂDINIȚA –
PARTENERI ÎN EDUCAȚIA PREȘCOLARULUI

Prof. Nicoleta -Luminița GORA
Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Bacău

În primii ani, care constituie perioada cea mai importantă de dezvoltare fizică şi
de construcţie a personalităţii şi inteligenţelor, elementele reprezentând mediul social
care contribuie la modelarea unei persoane sunt familia, grădinița, prietenii şi colegii,
comunitatea apropiată, modelele şi valorile sociale si imaginea despre lume, ca
ansamblu, care ajunge la conştiinţa persoanei prin intermediul culturii şi diferitelor
medii de informaţie la care are acces. Este totodată, perioada în care se construieşte,
sau nu, simţul coerenţei şi primele modele ale relaţiilor cu ceilalţi. Şi totodată, perioada
în care personalitatea, aflată în perioada de construcţie, este supusă la primele teste.
Familia exercită o influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor. Părinţii
furnizează „zestrea genetică”, iar familia creează condiţiile dezvoltării fizice,
emoţionale, intelectuale şi modelează caracterul copilului, simţul moral, estetic etc. O
mare parte dintre cunoştinţele despre natură, societate, deprinderile alimentare şi
igienice, atitudinile faţă de viaţă, modelele sau obişnuinţele de comportament, copiii le
datorează educaţiei primite în mediul familial. Rolul familiei este foarte important în
ceea ce priveşte dezvoltarea copilului, din punct de vedere fizic, intelectual, emoţional,
moral sau caracterial şi spiritual-estetic.
În ce priveşte dezvoltarea fizică a copilului, familia este cea care asigură mediul
de viaţă, hrana, îmbrăcămintea, trebuie să îi ferească de pericole, să le asigure condiţii
şi spaţiu propice pentru joc, învăţare, odihnă, mişcare şi să le supravegheze şi întreţină
starea de sănătate optimă.
Familia stabileşte regimul de viaţă al copilului care să îi asigure o dezvoltare
optimă, îi formeaza primele deprinderi de igienă personală şi socială şi îl obişnuieşte
să utilizeze factorii naturali (apa, aerul, soarele) pentru bunăstarea organismului.
Familia trebuie să se preocupe de dezvoltarea capacităţii motrice a copilului, prin
asigurarea unor activităţi de joc fizic şi mişcare sau sport în aer liber.
Dezvoltarea motricităţii şi coordonării mişcărilor are un rol important şi în
dezvoltarea activă a emisferelor cerebrale, fapt ce favorizează procesele de învăţare,
adaptare şi emancipare relativă.
În ce priveşte dezvoltarea intelectuală a copilului, familia este în primul rând
mediul în care işi însuşeşte limbajul. Volumul, precizia vocabularului şi corectitudinea
exprimării preșcolarului depind de munca depusă de părinţi şi de restul familiei în
această direcţie. Ca prim factor de educaţie, familia oferă copilului şi aproximativ 90%
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din cunoştinţele uzuale despre lumea înconjurătoare (despre plante, animale, obiecte,
mediul în care trăieşte, despre ocupaţiile oamenilor etc.).
Familia ar trebui să se preocupe şi de dezvoltarea proceselor intelectuale ale
copiilor. Ea trebuie să le dezvolte spiritul de observaţie, memoria şi gândirea. Părinţii
trebuie să încerce să explice copiilor sensul unor fenomene şi obiecte, pentru a le putea
înţelege.
Pentru dezvoltarea inteligenţei emoţionale a copilului, viaţa de familie
constituie, de asemenea prima lui şcoală. În acest mediu, oarecum protejat, copilul ar
trebui să înveţe să se cunoască, învaţă cum să simtă faţă de ceea ce i se întâmplă şi cum
reacţionează ceilalţi la sentimentele lui; experimentează şi recunoaşte o gamă de
sentimente şi învaţă ce posibilităţi de reacţie există, învaţă să îşi exprime speranţele şi
temerile. Tot în familie, copilul îşi formează primele atitudini faţă de lumea din jur, de
care vor depinde atât reuşita lui şcolară cât şi, mai târziu, cea de viaţă.
Aceste „cursuri” de dezvoltare a inteligenţei emoţionale nu se predau doar prin
interacţiunea dintre copil şi părinţi sau din spusele şi actele părinţilor faţă de copii, ci
şi prin intermediul modelelor pe care, în primul rand, părinţii şi ceilalţi membrii ai
familiei (extinse) le oferă.
Primii patru ani de viaţă acoperă o perioadă în care creierul copilului ajunge cam
la două treimi din dimensiunea sa la vârsta maturităţii şi evoluează în complexitate mai
mult ca oricând. Anumite cunoştinţe se fixează acum mai bine decât ulterior, este
perioada propice dobândirii cunoştinţelor emoţionale. De aceea, tot în această perioadă,
stresul puternic poate afecta capacitatea de învăţare a creierului, deci poate dăuna
dezvoltării intelectului.
Pentru educaţie morală şi formarea caracterului, familia este de asemenea,
primul mediu în care copilul îşi construieşte scara de valori şi îşi formează cele mai
importante deprinderi de comportamant: respectul, politeţea, cinstea, sinceritatea,
decenţa în vorbire şi atitudini, ordinea, cumpătarea, grija faţă de lucrurile încredinţate.
În realizarea acestui tip de educaţie, modelul parental este foarte important pentru copil.
Părinţii ar trebui să le spună copiilor ce e bine şi ce e rău şi de ce, ce e drept şi ce e
nedrept, ce e frumos şi ce e urât în comportamente şi ar trebui să constituie exemple
demne de urmat.
Ceea ce învaţă în familie trebuie să îl ajute pe copil să se orienteze în evaluarea
comportamentului său şi a celor din jur. Tot în sens moral, familia trebuie să îl îndrume
pe copil să fie sociabil, să fie un bun coleg şi prieten.
Educaţia
artistic-estetică şi înţelegerea
valenţelor
spirituale ale
umanităţii trebuie să vină în completarea celorlalte tipuri de educaţie, pentru a stimula
creativitatea copilului şi a-l ajuta să treacă de la o înţelegere a lumii axată pe propriile
nevoi şi plăceri la o înţelegere mai completă a lumii, a universului şi a resorturilor
profunde care guvernează viaţa, în anasamblul ei şi societatea umană.
Părinţii ar trebui să fie aceia care realizează primul contact al copilului cu o
viziune asupra sensului vieţii, cu frumuseţile naturii, cu viaţa socială şi specificul
naţional (valori culturale, tradiţii, obiceiuri etc.), cu operele de artă şi îl încurajează să
îşi manifeste creativitatea artistică, tehnică sau ştiinţifică.
Grădinița eficientă realizează un parteneriat cu elevul, prin valorizarea si
respectarea identităţii sale cu familia, prin recunoaşterea importanţei acesteia şi
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atragerea în procesul didactic şi cu toate resursele educative ale societaţii pe care le
identifică şi le foloseşte activ. Este nevoie a se dezvolta un nou concept care să
întărească schimbarea în relaţiile grădiniță-familie. Acest concept este parteneriatul
educaţional.
Parteneriatul educaţional este forma de comunicare, cooperare şi colaborare în
sprijinul copilului la nivelul procesului educaţional. Acesta presupune o unitate de
cerinţe, opţiuni, decizii şi acţiuni educative între factorii educaţionali.
În anul școlar 2020-2021 am inițiat, organizat și desfășurat proiectul educational
de dezvoltare emoțională „Știu!, Pot! Vreau! Reușesc!”. În iunie 2021 am derulat un
concurcusul de mers pe biciclete pe terenul de sport al școlii noastre. Fiecare copilaș a
fost însoțit și încurajat de unul sau ambii părinți. Toți preșcolarii au primit medalii,
diplome, baloane, dar mai ales zâmbete și îmbrățișări!
Menirea grădiniței nu este numai de a înzestra elevii cu un bagaj de cunoştinţe
cât mai mare, ci şi de a stimula calitatea de om.

Bibliografie:
1. Bunescu Ghe., Alecu G., Badea, D., 1997, Educaţia părinţilor. Strategii
şi programe, E.D.P., București.
2. Cojocariu, V., M., (coord.), 2006, Secrete metodice în didactica preşcolară,
Editura CCD, Bacău.
3. Dumitru, Gh, Oprescu, N, Dănilă, I., (coord.), 2008, Metodica activităților
instructiv-educative în învățământul (pre)primar, Volumul I, Editura Didactica
Nova, Craiova.
4. Ezechil, L., Lăzărescu, P., M., 2011, Laborator preșcolar, Editura V&I Integral,
București.
5. Mătăsaru, M., Nedelcu C., 2008, Proiectarea didactică în învățământul preșcolar,
Editura Rovimed Publishers, Bacău.
6. Mătăsaru, M., coord, 2006, Secrete metodice în didactica preșcolară, Ed. C.C.D.,
Bacău.
7. M.E.N., 2019, Curriculm pentru educația timpurie (a copiilor de la naștere la
vârsta de 6 ani), București.
8. Vrășmaș, E., 2002, Consilierea şi educaţia părinţilor, Editura Aramis,
București.
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PROMOVAREA IMAGINII
UNITÃȚII DE ȊNVÃȚÃMÂNT TRADIȚIONAL

Grãdiniţa „Floare de Colţ”
Profesor Grabã Silvia Beatrice

MOTTO: ”Când profesia ta este vocaţie, urmează să dovedeṣti acele calităţi care
să promoveze: încrederea în oameni, iubire faţă de copii, respect faţă de instituţie,
dorinţă de promovare a instituţiei ṣi nu în ultimul rând, un nou cod profesional prin
promovarea valorilor.” (C. Boca, 2009)
Ȋn alegerea temei am pornit de la premisa, că managerul ocupă un rol important
într-o instituţie, deoarece se referă la poziţia lui în cadrul sistemului de învăţământ.
Poziţia managerului într-o instituţie este de coordonator a activităţilor diverselor
compartimente: sanitar, financiar contabil, administrativ, educativ.
Managerul joaca rolul de reprezentant datorită autorităţii sale formale ṣi a
poziţiei simbolice, reprezentând organizaţia. Ca lider managerul imbină nevoile
organizaţiei cu cele ale subordonaţilor săi. Managerul direcţionează, coordonează,
planifică, angajează ṣi motivează angajaţii.
Complexitatea ṣi diversitatea situaţiilor caracteristice fiecarei instituţii
educaţionale cere din partea managerilor o perfectă cunoaṣtere a actului managerial
ṣtiinţific, profesionist ṣi nu empirist, ce ne determină să conṣtientizăm că managerul
este o profesie, ce trebuie învăţată, ṣi nu o funcţie pe care poate să o deţină orcine pe o
perioadă oarecare de timp.
Viziunea organizaţiei reprezintă condiţia de bază pentru elaborarea clară a
misiunii. Orice conducator poate formula misiunea organizaţiei pe care o conduce în
condiţiile în care are o viziune clară asupra a ceea ce înseamnă sistemul resurselor pe
care le deţine, contextul în care funcţionează, aṣteptările generale faţă de
organizaţie,valorile fundamentale ale angajaţilor.
Cheia succesului planificării este reprezentată de perspectiva ṣi dinamica în care
se realizează procesul, o ambianţă de încredere ṣi dialog între cei implicaţi în etapa de
planificare constituie garanţia calităţii rezultatelor.
Promovarea imaginii reprezintă acţiunea de convergenţă ṣi de interferenţă a
reclamei, publicităţii, utilizarea mijloacelor de învătământ moderne de creare a
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evenimentelor pentru realizarea unei imaginii unice ṣi multidimensionale prin
transmiterea unor mesaje.
Imaginea unei instituţii are o influenţă mare asupra serviciilor oferite de aceasta,
asupra eficienţei activităţii. Ȋntr-o grădiniţă, imaginea capătă în mentalul colectiv un
prestigiu, de care individul, societatea are nevoie pentru o funcţionare cât mai bună.
Managerul grădiniţei are un rol important în amplificarea participării părinţilor
şi a comunităţii într-o instituţie, dar şi în stabilirea legăturilor cu agenţiile de lucru din
afara grădiniţei, prin unele din atribuţiile sale:
• Analizează activităţile curente ale grădiniţei;
• Centralizează opiniile factorilor interesaţi de ceea ce trebuie să se întâmple în
viitor;
• Se preocupă de realizarea în grădiniţă a unui mediu incluziv, care să faciliteze
implicarea părinţilor şi a membrilor comunităţii în procesul de învăţare;
• Elaborează (în echipă) politici şcolare de participare;
• Elaborează (în echipă) planul anual de activitate.
Cadrele didactice au un rol esenţial în stabilirea parteneriatelor, planifică teme
de interes care să atragă colaborarea părinţilor, organizează activităţi demonstrative
pentru părinţi, vin în întâmpinarea preocupării părinţilor legate de educaţia copiilor
prin organizarea de activităţi extraşcolare, toate aceste caracteristici contribuind la
promovarea imaginii grădiniţei.
Imaginea unei instituţii se gestionează ca orice obiect de bun public, iar în unele
situaţii imaginea unei instituţii este mai valoroasă decât întreg patrimoniul grădiniţei
respective.
Gestionarea imaginii instituţiei este o obligaţie a întregii echipe în special, a
managerului acesteia, a directorului, în cazul grădiniţei. Ȋn promovarea imaginii
grădiniţei educarea personalului trebuie să vizeze în principal: respectul faţă de lege,
conduită responsabilă în instituţie, familie şi societate, dorinţa de perfecţionare a
pregătirii cadrelor didactice, respectul faţă de celălalt, dorinţa de a contribui la bunul
mers a instituţiei.
Reclama reprezintă o activitate, articol, afiṣ prin care se urmăreṣte prin
intermediul publicităţii prin tipărituri cum ar fi reviste, radio, TV câṣtigarea interesului
public (părinţi), a utilizării unor servicii. Reclama reprezintă o imagine, serviciile ṣi
ofertele educaţionale se tipăresc, făcându-le vizibile ṣi deosebite publicului, oferindule faimă ṣi credibilitate.
Publicitatea denotă faptul de a face cunoscut un lucru publicului, reprezintă
efortul instituţiei de a păstra în atenţia opiniei publice prin informarea publică
sistematică ṣi susţinută, utilizând mass-media. Publicitatea prin intermediul
comunicării reprezintă atenţia publică a imaginii unităţi respective iar social se
adresează societăţi.
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Liderul are un rol important în promovarea imaginii, deoarece reprezintă
elemente importante în multiplicarea imaginii pozitive sau negative a instituţiei.
Ȋn concluzie, managerul este cel care influenţează în mod hotărâtor actul
managerial, procesele ṣi relaţiile de management ṣi, din această cauză, el trebuie să ṣtie
cum să o facă.
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ACTIVITĂȚI DERULATE ÎN CADRUL PROIECTULUI ERASMUS+

Liceul ”Ștefan cel Mare” Codăești, județul Vaslui
Prof. Grădinaru Corina

“Dacă nu există ferestre, ele trebuie inventate” (Marin Sorescu, Iona)
Proiectul Erasmus+”A creative student in the service of the local society and
natural environment. Young European - aware of the needs of the community and
environment”, implementat la nivelul Liceului ”Ștefan cel Mare”și având ca țări
partenere Polonia (coord.), Grecia, Portugalia, Bulgaria se află la al treilea an de
proiect.
Activitățile desfășurate în anul II au urmărit realizarea obiectivelor proiectului
și anume creșterea gradului de conștientizare cu privire la rolul moștenirii culturale,
mai exact a invențiilor, asupra creșterii economice și coeziunii sociale, dezvoltarea
unui model modern și atractiv de cluburi extracurriculare, dobândirea unor noi strategii
educaționale pentru promovarea dezvoltării creativității, a stimei de sine, a inovației, a
antreprenoriatului, a toleranței, a empatiei, a simțului civic dar și a unor strategii care
să stimuleze participarea elevilor la activități organizate în școală și în serviciul
comunității locale. Dintre activitățile desfășurate enumerăm:
My native inventors and their inventions-realizarea de prezentări cu cei mai
importanți inventatori și invențiile lor din țările partenere. Produsul final pune accentul
pe rolul invențiilor în dezvoltarea societății dar și pe riscurile sau implicațiile negative
ale invențiilor.

Let`s dive into the world of professions- prezentări ale celor opt profesii asociate
proiectului: traducător, jurnalist, artist/scriitor/dansator, programator IT, antreprenor,
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om de știință, asistent social, ecologist. În cadrul activității au fost realizate de către
elevii implicați în proiect interviuri cu profesioniști, reprezentanți ai acestor profesii.
Aceștia au oferit informații despre studiile necesare, competențele și abilitățile
necesare practicării acestor profesii dar și cum arată o zi din viața lor, la locul de muncă
și moduri de a petrece timpul liber.
The second life of things- expoziție cu obiecte realizate de elevi din materiale
reciclabile. Activitatea și-a propus valorificarea creativităţii elevilor pe baza
cunoașterii importanței protejării mediului înconjurător.

Elevii din grupul țintă au mai realizat interviuri cu persoane care lucrează cu
persoane cu dizabilități pentru a afla despre problemele cu care aceștia din urmă se
confruntă dar și pentru a căuta posibile soluții la rezolvarea problemelor prezentate. De
asemenea, elevii au putut participa la un concurs organizat pe tema invențiilor și
inventatorilor, pe platforma Quizizz, în cadrul căruia eleva Rusu Georgiana, din clasa
a VII-a B s-a numărat printre câștigători având un rezultat de 100 de puncte. Timp de
5 zile, în perioada 21-25 iunie, 6 elevi au participat la un curs de formare Cross-Cultural
Understanding, alături de alți elevi din țările partenere unde s-a urmărit dezvoltarea
creativității, a inovației și a antreprenoriatului.
În acest an de proiect, alături de activitățile propuse în grafic se vor desfășura și
mobilitățile din cadrul proiectului în Portugalia, Grecia, Polonia și România.
Informațiile necesare sunt postate la Spațiul Erasmus+, pe grupul de pe Microsoft
Teams, grupul Facebook și pe site-ul școlii.
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PROMOVAREA IMAGINII ŞCOLII
PRIN DIFERITE ACTIVITĂŢI

Prof. ȋnv. primar Gramadă Mihaela
Școala Gimnazială ,,George Voevidca”,
Cȃmpulung Moldovenesc, Jud. Suceava

Factorul principal în crearea imaginii școlii îl reprezintă calitatea procesului
instructiv şi educaţia asociată cu calitatea cadrelor didactice. Calitatea şcolii depinde
atât de cadrele didactice, elevi şi orice alte persoane care lucrează în şcoală, deoarece
toţi aceştia, dar şi modul ȋn care se desfăşoară diferite activități pot influența imaginea
şcolii.
Cartea de vizită a unei instituţii este un patrimoniu, fie că este moștenită, fie că
este inclusă în totalitatea bunurilor acelei instituții. Ca obiect de patrimoniu, imaginea
se gestionează, se administrează la fel ca orice alt bun patrimonial al unităţii şcolare,
indiferent de natura acestuia. O imagine bună a şcolii are o influență covârșitoare
asupra succesului ei şi asupra percepţiei în rândul publicului larg.
Astfel unitatea de învățământ trebuie să fie pregătită să facă față unor cerințe tot
mai mari din partea comunităţii şi să își cȃştige locul său în viața copiilor pe care îi
educă.
Promovarea imaginii şcolii este rodul activităților derulate în parteneriat, ceea
ce conferă avantaje evidente, deoarece se creează relații de colaborare, se aprofundează
diverse probleme educative. Prin acest cadru inedit li se insuflă elevilor dorinţa de
implicare în comunitate, experienţele de învățare se multiplică şi se diversifică, iar
personalitatea acestora devine mai creatoare. De asemenea, promovarea unei imagini
instituţionale pozitive în comunitate se realizează, prin rezultatele educaționale
pozitive ale elevilor, părinții fiind, în principiu, primii interesați de acest aspect. Unele
şcoli au reușit, printre altele, să îşi tehnologizeze sălile de clasă și să se adapteze mai
bine cerințelor şi aşteptărilor părinţilor.
Cȃteva idei pentru promovarea imaginii şcolii ar putea fi : Dezvoltarea carierei
didactice prin intermediul cursurilor de formare continuă perfecţionare, dezvoltare
profesională; Extinderea competenţelor specifice în utilizarea tehnologiilor
informaţionale şi de comunicare; Corelarea structurilor şi a momentelor din cariera
didactică cu standardele educaţionale; Promovarea parteneriatului cu unele instituţii;
Menţinerea imaginii şcolii având în vedere resursele de care dispune unitatea şcolară.
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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.
Totodată unitatea şcolară poate fi promovată şi prin educația online, care este
unul dintre numeroasele progrese pe care tehnologia şi lumea digitală le-a pus la
dispoziţie. Pe de o parte, tehnologia îţi permite să experimentezi în pedagogie, să
reorganizezi sala de clasă şi să implici mai bine elevii.
Încorporarea platformelor digitale în demersul didactic și folosirea rețelelor de
socializare poate să-i implice pe elevi foarte bine în cadrul orei. Astfel pentru a încuraja
participarea elevilor la ore, tehnologia poate fi utilizată pentru a completa lecția cu
materiale digitale, videoclipuri. Există nenumărate resurse care fac învățarea mai
distractivă și mai eficientă. De la aplicații și manuale electronice până la platformele
educaționale, nu lipsesc instrumente care pot transforma sala de clasă. Tehnologia în
educaţie poate deschide uși către noi experienţe, noi descoperiri şi noi moduri de
învățare şi colaborare.
Publicarea tuturor reușitelor elevilor poate promova instituţia şcolară, prin
internet, care a devenit cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele și produsele
activităților acestora. Cu ajutorul unui site al şcolii, putem ține la curent părinții cu tot
ce se întâmplă în școală, putem promova activitățile precum și școala în cadrul căreia
acestea se desfășoară. Însă nicio tehnologie din clasă nu poate înlocui profesorii
talentaţi şi cu dăruire pentru actul educaţional. Printr-o implicare a tuturor cadrelor
didactice în activitățile online, cu devotament, imaginea școlii poate fi promovată în
sens pozitiv.
Bineînțeles, aceste schimbări necesită timp , responsabilitate, efort colectiv
susținut şi nu ȋn ultimul rȃnd dorinţă de noutate.
Bibliografie:
1. Iosifescu Ș. Calitatea educaţiei: concept, principii, metodologii. București, 2008.
2. Vrăşmaş, T., Şcoala şi educaţia pentru toţi, Ed. Miniped, Bucureşti, 2004.
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Promovarea imaginii școlii
Școala online

Profesor GRIGORE MĂDĂLINA GABRIELA
G. P. P. nr. 5, orașul Mizil, județul Prahova

Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare reprezintă una din strategiile
manageriale eficiente realizându-se prin publicarea tuturor reușitelor, internetul
devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele și produsele activităților.
Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent
părinții cu tot ce se întâmplă în grădiniță, dar putem promova activitățile și implicit
grădinița în cadrul căreia acestea se desfășoară.
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.
De-a lungul timpului, activităţile de formare şi promovare a imaginii grădiniței
noastre au fost:
 difuzarea informaţiilor cu privire la oferta educaţională, programele și
proiectele educaţionale, baza materială, resursele umane, rezultatele şcolare;
 consilierea părinţilor;
 dezvoltarea de parteneriate eficiente la nivel local, judeţean, regional, național
în scopul promovării imaginii instituției noastre;
 promovarea imaginii grădiniței prin diverse surse informaţionale (presă locală
scrisă, internet).
Propunerea de activităţi pentru formarea şi promovarea imaginii grădiniței în
anul şcolar curent, a fost următoarea:
-transmiterea în spaţiul virtual a informaţiilor şi fotografiilor privind baza
materială şi programele de dezvoltare, oferta educaţională, activităţi derulate,
rezultatele preșcolarilor, proiecte educaționale derulate;
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-promovarea imaginii instituţionale şi a ofertei educaţionale prin pagina web a
grădiniței;
-popularizarea ofertei educaţionale propusă pentru anul şcolar 2021-2022 (în
grădiniță şi în afara ei).
În concluzie, pot spune că 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.
Această responsabilitate este în mâinile noastre, deoarece această imagine
pozitivă se creează greu și este adevărat că se poate pierde extrem de rapid.
Bibliografie:
Miclea, M., Lemeni, G., Consiliere si orientare- Ghid de educatie pentru cariera,
2004
Voiculescu, F., Analiza resurse – nevoi si managementul strategic in invatamânt,
2004
http://www.scritube.com, Marketing educational
Negrilă Iulian, Marketing educational
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VALENŢE EDUCATIVE ALE METODELOR INTERACTIVE
IN GRADINITA

Prof. Grosu Cosmina Gabriela
Grădinița P. P. Nr. 19 Botoșani

Metodele active şi interactive au multiple valenţe formative care contribuie la
dezvoltarea gândirii critice, la dezvoltarea creativităţii, implică activ elevii în învăţare,
punându-i în situaţia de a gândi critic, de a realiza conexiuni logice, de aproduce idei
şi opinii proprii argumentate, de a le comunica şi celorlalţi, de a sintetiza / esenţializa
informaţiile, se bazează pe învăţarea independentă şi prin cooperare, elevii învaţă să
respecte părerile colegilor.
De ce vorbim de învãţarea interactiva? – Acela care învaţã trebuie sã-şi
construiascã cunoaşterea prin intermediul propriei înţelegeri şi nimeni nu poate face
acest lucru în numele sãu. Dar nu mai puţin adevarat este cã aceastã construcţie
personalã este favorizatã de interacţiunea cu alţii, care, la rândul lor, învaţã. Altfel spus,
dacã elevii îşi construiesc cunoaşterea proprie, nu înseamnã cã fac acest lucru singuri,
în izolare. În fapt, adevarata învãţare, cea care permite transferul achiziţiilor in contexte
noi este nu doar simplu activã, individual activã ci interactivã.
Specific metodelor interactive de grup este faptul cã ele promoveazã
interacţiunea dintre minţile participanţilor, dintre persoanlitãţile lor, ducând la o
învãţare mai activã şi cu rezultate evidente. Acest tip de interactivitate determinã
identificarea subiectului cu situaţia de învãţare în care acesta este antrenat, ceea ce duce
la transformarea elevului în stãpânul propriei transformãri şi formãri.
Valenţele formativ – educative care recomandã aceste metode interactive ca
practici de succes atât pentru învãţare cât şi pentru evaluare, sunt urmãtoarele:
 Stimuleazã implicarea activã în sarcinã a elevilor, aceştia fiind mai conştienti de
responsabilitatea ce şi-o asumã;
 Exerseazã capacitãţile de analizã şi de luare a deciziilor oportune la momentul
potrivit, stimulând iniţiativa tuturor elevilor implicaţi în sarcinã;
 Asigurã o mai bunã punere în practicã a cunoştinţelor, exersarea priceperilor şi
capacitãţilor în variate contexte şi situaţii;
 Asigurã o mai bunã clarificare conceptualã şi o integrare uşoarã a cunoştinţelor
asimilate în sistemul naţional, devenind astfel operaţionale;
 Asigurã un demers interactiv al actului de predare – învãţare – evaluare, adaptat
nevoilor de individualizare a sarcinilor de lucru pentru fiecare elev, valorificând
şi stimulând potenţialul creativ şi originalitatea acestuia;
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 Unele dintre ele, cum ar fi portofoliul, oferã o perspectivã de asamblu asupra
activitãtii elevului pe o perioadã mai lungã de timp, depãşind neajunsurile altor
metode tradiţionale de evaluare cu caracter de sondaj şi materie şi între elevi.
Când folosim aceste metode?
Aceste metode/ exerciţii, pot fi folosite într-un mod selectiv oricând, cu orice
grup, în funcţie de activitate, ca parte la învãţarea experimentalã. Este indicat sã
folosim aceste metode şi la începutul constiuirii unui grup pentru a crea un climat
favorabil, energic, pentru a îmbunãtãţi motivaţia de grup sau cea individualã.
Metodele pot fi folosite şi în ajutorul copilului hiperactiv sau a persoanelor cu
CES de vârste diferite, însã înainte de aplicare trebuie sã avem cunoştinţele pedagogice
şi un plan bine stabilit.
Exemple de metode active de învãţare:
Metoda “Pãlãriilor gânditoare”
 Pãlãria albastrã – este liderul, conduce activitatea. Este pãlãria responsabilã cu
controlul discuţiilor. Formuleazã concluzii – clarificã.
 Pãlãria albã – este povestitorul, cel ce redã pe scurt conţinutul textului, exact
cum s-a întâmplat acţiunea. El este neutru – informeazã.
 Pãlãria roşie - îşi exprimã emoţiile, sentimentele, supãrarea, faţã de persoanele
întâlnite. Nu se justificã – spune ce simte.
 Pãlãria neagrã – este criticul, prezintã aspectele negative ale întaâmplãrilor,
exprimã doar judecãţi negative. – identificã greşelile.
 Pãlãria verde – este gânditorul, care oferã soluţii alterntive, idei noi, dã frâu
imaginaţiei (Ce trebuie fãcut?) – genereazã idei noi.
 Pãlãria galbenã – este creatorul, simblolul gândirii pozitive şi constructive,
exploreazã optimist posibilitãţile. Creeazã finalul – efortul aduce beneficii.
Metoda R.A.I. “Rãspunde- Aruncã – Interogheazã”
 Este o metodã de fixare şi sistematizare a cunoştinţelor, dar şi de verificare.
 Are la bazã stimularea şi dezvoltarea capacitãţii copiilor de a comunica prin
întrebãri şi rãspunsuri ceea ce au învãţat.
 Participanţii activi se selecteazã ad-hoc, printr-un joc de aruncare / prindere a
unei mingi uşoare: copilul care auncã mingea trebuie sã adreseze o întrebare (din
cunoştinţele însuşite) copilului care o prinde. Cel care prinde mingea rãspunde
la întrebare, apoi o aruncã altui coleg, adresându-i o nouã întrebare. Copilul care
prinde mingea dar nu ştie rãspunsul iese din joc, la fel ca şi cel care este
descoperit cã nu cunoaşte rãspunsul la propria întrebare.
Metoda “Bulgãrelui de zãpadã”
 Presupune împletirea activitãţii individule cu cea desfãşuratã în mod cooperativ
în cadrul grupelor.
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Faza de desfãşurare:
1. Faza introductivã – expunerea problemei;
2. Faza lucrului individual – copiii lucreazã individual timp de 5 minute.
3. Faza lucrului în perechi – discutarea rezultatelor la care a ajuns fiecare. La
întrebãrile formulate se încearcã sã se dea rãspuns.
4. Faza reuniunii în grupuri mai mari – grupurile iniţiale se adunã în grupuri mai
mari, se reiau temele abordate, recapitulând rãspunsurile.
5. Faza raportãrii soluţiilor în colectiv – întregul grup, reunit, analizeazã şi
concluzioneazã ideile emise.
6. Faza decizionalã- se alege situaţia finalã şi se stabilesc concluziile.
Metoda “Ciorchinelui”
 Stimuleazã realizarea unor asociaţii noi de idei;
 Permite cunoaşterea propriului mod de a întelege o anumitã temã.
Etape:
1. Se alege o temã şi se reprezintã printr-un desen ori un cuvânt plasate în partea
de sus a tablei / foii de hârtie.
2. Copiii, individual sau în grupuri mici, emit idei, prin cuvinte sau desene, legate
de tema datã.
3. Se fac conexiuni între “titlu” şi desenele ori cuvintele scrise de copii; legãturile
se pot face prin linii trasate de la “titlu” la realizãrile copiilor
4. Este bine ca tema propusã sa fie cunoscutã copiilor, mai ales când se realizeazã
individual.
Metodele şi tehnicile active şi interactive au avantaje şi dezavantaje.
Dezvoltarea gândirii critice, caracterul formativ şi informativ, valorificarea
experienţei proprii a elevilor, determinarea elevilor de a căuta şi dezvolta soluţii la
diverse probleme, evidenţierea modului propriu de înţelegere, climatul antrenant,
relaxat, bazat pe colaborarea, încrederea şi respectul dintre învăţător- elev/ elevi, elevelev/ elevi sunt câteva dintre avantajele metodelor şi tehnicilor active care fac din lecţie
o aventură a cunoaşterii în care copilul participă activ, după propriile puteri.
Dintre dezavantaje putem menţiona pe cele de ordin evaluativ, pe cele de ordin
temporal, material, de proiectare, se creează agitaţie în rândul elevilor, necesită
introducerea de elemente de creativitate pentru a evita monotonia, repetiţia.
Bibliografie:
Pedagogie, Constantin Cucoş, Editura Collegium, Polirom 2006;
Revista Învãţãmântului Preşcolar 1 – 2 / 2009, Institutul de Ştiinte ale Educaţiei.
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Importanța activităților educative
realizate în online pentru promovarea imaginii școlii

Prof. înv. primar. GRUIA IRINA

Educația este cel mai puternic motor al schimbărilor sociale și al dezvoltării, dar
pentru activarea acestui motor sunt necesare schimbări fundamentale, care să facă
posibilă dezvoltarea unei societăți echitabile, bazată pe cunoaștere. Ar trebui ca școala
să țină cont de marile schimbări ale lumii moderne și să recționeze prima, schimbând
sistemul educațional vechi cu unul modern. Este ciudat, dar sistemul educațional este
deosebit de inert și este cel care, de multe ori, se schimbă ultimul.
Necesitatea de adaptare a instituțiilor de învățămînt la schimbările mediului, la
nevoile individuale ale clienților presupune implimentarea marketingului în obiectul
de activitate al acestora, cu scopul îmbunătățirii serviciilor, menținerii și promovării
acestor servicii în condiții de maximă eficiență. Anume marketingul educațional ar
trebui să configureze viziunea unei școli a secolului XXI și să pregătescă elevii pentru
viitor.
O școală trebuie să producă și să ofere pieței ceea ce se cere efectiv, să-și
orienteze activitatea în funcție de așteptările consumatorilor, mai precis a elevilor și a
părinților acestora.
Marketingul este un demers științific care presupune nu numai cunoașterea de
cerințe de consum, ci și anticiparea lor, adaptarea permanentă la nevoile
consumatorilor în vederea păstrării unui parteneriat bine consolidat, bazat pe
mulțumirea familiilor. Acest demers presupune un ansamblu de metode și tehnici
științifice care să poată analiza cantitativ și calitativ fenomenul precum și previziunea
pieței. De aceea, marketingul devine o funcție a managementului. El este o știință care
presupune asimilarea la nivelul teoriei și acțiunii educaționale, a conceptelor
semnificative din domeniul educațional, crearea de concepte noi, generalizarea
teoretică și reflecția continuă asupra ideilor generate de practică, experimentarea unor
idei noi de investigare a consumului cultural și a comportamentului consumatorilor,
elaborarea unor instrumente de previziune a pieței educaționale.
Particularizând, putem spune ca marketingul educațional îndeplinește
următoarele funcții:
– investigarea pieței, a consumului de educație și a mediului;
– adaptarea politicilor de marketing educațioal la cerințele mediului;
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– adaptarea serviciilor educaționale la interesele, preferințele, nevoile,
așteptările, exigențele calitative ale consumatorilor, dar și cu dezideratele politicii
educaționale;
– practicarea unui management eficient al resurselor umane care, împreună cu
resursele materiale și informaționale să stimuleze efectele sinergice ale valorilor și
serviciilor educaționale și să asigure realizarea obiectivelor prestabilite.
Cercetarea nevoilor reprezintă partea cea mai importantă a studiilor consacrate
cererii de educație. Sociologii consideră că, fără a examina nevoile publicului, nu se
pot evalua efectele preferințelor și consumului de educație și, implicit, parteneriatul cu
familia devine mai fragil.
O latură care trebuie avută în vedere când e vorba de marketing educațional este
satisfacția față de serviciile educaționale. În cadrul parteneriatului școală- familie,
subiecții pot fi întrebați direct dacă sunt sau nu satisfăcuți de serviciile educaționale
oferite. Afirmațiile acestora trebuie raportate la nivelul de aspirații sau la așteptările
lor, dar și la experiențele anterioare. Dacă se cunoaște ce anume așteaptă publicul de la
procesul educațional, atunci se pot elabora strategii de marketing care să asigure
audiența maximă a ofertei educaționale.
Multe instituții educaționale din țările civilizate au birouri de admitere, programe
de atragere a fondurilor, asociații ale absolvenților și consultanți în promovare și relații
cu publicul. Aceasta înseamnă ca folosesc câteva instrumente de marketing, nu că sunt
orientate spre marketing. A fi orientat spre marketing înseamnă că principala sarcină a
instituției este determinarea nevoilor și dorințelor pieței-țintă și satisfacerea prin
structura, comunicarea, prețurile și livrarea de programe și servicii viabile, competitive
și adecvate.
O instituție cu orientare de marketing se concentrează pe cunoașterea și
satisfacerea nevoilor beneficiarilor săi. Aceste instituții recunosc că serviciile și
programele bune, eficiente sunt mijloace de a satisface mai bine piața-țintă. Fără a-și
satisface piața-țintă, instituțiile se vor trezi în derivă și vor fi uitate. Satisfacerea
nevoilor clienților nu înseamnă că instituția își va neglija misiunea și competențele sale
distincte pentru a oferi doar programele educaționale care sunt la modă la un moment
dat. Este de preferat ca instituțiile să caute consumatori de educație care să fie interesați
de oferta actuală și apoi vor adapta această ofertă pentru a o face cât mai atractivă.
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE
ÎN PARTENERIAT CU PĂRINȚII

prof. înv. primar Guran Liliana Gabriela
Școala Primară ,,Dionisiu Popoviciu’’ Tăuți - Meteș

Procesul de construire a modelului de educaţie în şi pentru democraţie e complex
şi trebuie să angajeze nu numai grupul de educatori din sistemul naţional de
învăţământ, ci şi părinţii, instituţiile culturale, mijloacele de comunicare în masă, întrun cuvânt, societatea în ansamblul său.
Scopul final al educaţ iei îl constituie dezvoltarea copilului pentru a se putea
manifesta ca subiect social activ. Acest lucru este posibil doar dacă familia în care
trăieşte şi se formează copilul, şcoala la care învaţă şi comunitatea, prin acţiunile sale,
îl fac să se simtă protejat şi să-şi dezvolte personalitatea.
Copilul trebuie să cunoască tradițiile și obiceiurile locale, să fie implicați active
în păstrarea și trasmiterea mai departe a acestor tradiții-mersul cu colinda, craii, Steaua
Activităţile sunt apreciate de elevi, părinţi şi societate pentru că:
-urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul de
învăţământ;
-valorifică şi dezvoltă interesele şi aptitudinile elevilor;
-organizează într-o manieră plăcută,relexantă,timpul liber al şcolarilor;
-elevii îşi manifestă spiritual de iniţiativă;
-are un efect pozitiv pentru munca desfăşurată în grup;
-creează un sentiment de siguranţă şi încredere tuturor participanţilor.
În Şcoala Primară ,,Dionisiu Popoviciu ’’Tăuţi activităţile în parteneriat cu
familia şi societatea au fost direcţionate pe următoarele repere:
A). ACTIVITĂŢI DE PROTECŢIA PERSOANEI: în cadrul cărora se pune
accent pe educaţie rutieră,educaţie P.S.I.,
B). ACTIVITĂŢI IGIENICO-SANITARE:,
C). ACTIVITĂŢI CULTURAL-EDUCATIVE: desfăşurate în parteneriate cu
diferite şcoli în cadrul cărora se accentuează pe conservarea datinilor, obiceiurilor
și tradițiilor locale
D). ACTIVITĂŢI SPORTIV –TURISTICE etc.
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Întâlnirile colective cu părinţii reprezintă cea mai ,,profitabilă’’ şi democratică
formă de colaborare a învăţătorului cu familiile elevilor săi. Pentru învăţător înseamnă
un cadru de manifestare şi de perfecţionare a calităţilor sale manageriale, un moment
optim de conştientizare şi de mobilizare a părinţilor într-un parteneriat real, prilej de a
învăţa şi el din experienţa părinţilor. Pentru părinţi, adunările colective reprezintă tot
atâtea prilejuri de autoevaluare şi de sporire a competenţelor educative, de informare
pedagogică avizată, decide înţelegerea programei şcolare de aceea în fiecare an am
decis să avem o lecţie demonstrativă cu părinţii cu impact pozitiv pentru toți cei
antrenați, sebările organizate de 1 decembrie, Crăciun, 8 martie pun în valoare
legăturile dintre generații și plămădesc principii sănătoase față de semeni, țară și
muncă!

Bibliografie:
Moisin, Anton- Părinţi şi copii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2005
Boroş, Maximilian- Profesorul şi elevii, Editura Gutinul, Colecţia de pedagogie,
Bucureşti,2014-Mircea Agabrian , Vlad Millea Scoala,familia ,comunitatea ,Editura
Institutul European (2015)
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RELAȚIA GRĂDINIȚĂ FAMILIE
ÎN EDUCAREA PREȘCOLARILOR

Prof. înv. presc. GUȘĂ LILIANA
Gădinița nr. 1 Anieș

Famila reprezinta „nucleul social” sau „celula societatii”.
Ea este cea care raspunde de satisfacerea trebuintelor elementare ale copilului
si de protectia acestuia.
In actul de educare a copilului prescolar, o componenta importanta constituie
procesul informativ-educativ la care contribuie familia si gradinita. Familia este
factorul educativ prioritar, intrucat educatia incepe din famile, aceasta fiind modelul
pe care copilul il imita si-l urmeaza. In familie copilul isi face pregatirea pentru viata.
Contributia familiei este cu atat mai mare cu cat copilul este mai mic si scade pe
masura ce etapele de crestere inainteaza pe treptele superioare ontogenezei. La varsta
prescolara un factor educativ important este gradinita,care desfasoara un amplu proces
instructiv educativ si are cadre cu pregatire profesionala corespunzatoare, ce aplica
metode si procedee pedagogice consacrate. Investite cu aceasta nobila si plina de
raspundere sarcina, educatoarele grupei trebuie sa cunoasca specificul fiecarui stadiu
de dezvoltare a copilului, disponibilitatile intelectuale precum si particularitatile lui
comportamentale si caracteriale.
Educatoarele se preocupa de socializarea preşcolarului prin integrarea lui in
mediul gradinitei, oferindu-i prilejul sa cunoască mediul înconjurător, organizând
vizite in imprejurimile gradinitei, in cartier, in oras, la scoala, la locul de munca al
parintilor, etc. Treptat, cu multa rabdare, educatoarele sunt cele care cultiva increderea
in propriile posibilitati ale copiilor, integrand in jocuri si activitati copiii timizi,
efectuand munca suplimentara individualizata cu copiii cu deficiente verbale, folosind
jocul si jucariile existentepentru a-i apropia de dansele.
Cu intentia ca fiecare copil sa beneficieze de educatie, comunicand fiecarui
parinte in parte ce au observat la fiecare copil in perioada de pana acum, dorim o cat
mai larga colaborare si implicare a parintilor in demersul didactic.
Pentru obtinerea unor rezultate deosebite, este necesar ca noi, educatoarele, sa
dovedim competenta profesionala, tact, multa rabdare cu copiii, antrenandu-i alaturi de
noi si pe parinti de cate ori va fi necesar.
In acest mod ii apropiem de viata gradinitei, facandu-i cei mai fideli colaboratori
ai nostri.
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Implicarea parintilor in actiunile gradinitei ii determina pe acestia sa inteleaga
ca responsabilitatea gradinitei si a familiei convergspre un scop comun, iar pe de alta
parte, le da posibilitatea sa aprecieze in mod real activitatea educatoarei.
In educarea „puiului de om”, parintii, educatorii, scoala si societatea sunt
mijloace importante de educatie si instructie. Unii parinti continua sa creada ca, odata
ce copilul frecventeaza gradinita, ei sunt scutiti de raspundere educativa spunand : „De
aceea ii aducem la gradinita, sa-i educati” sau „Nu-mi vad capul de treburi, n-am timp
de copil”, etc. Este adevarat, zilele trec repede dar printre multiplele ocupatii, copilul
ar trebui sa reprezinte ceva cu totul aparte.
Sunt putini parinti care nu uita sa intrebe educatoarea sau copilul, dupa o zi :
„-Ce ati invatat astazi ?” sau „-Cum mai merge copilul meu ?”, „-Va creeaza probleme,
copilul meu ?”, etc
Drumul pe care paseste micutul de 3-4 ani poate fi destul de neted daca aceste
intrebari l-ar preocupa pe fiecare parinte.
De cele mai multe ori intalnirea dintre parinte si copil decurge astfel : „-Te-a
batut cineva astazi ?” ; „-Ai mancat tot ?”, etc., neglijandu-se total problemele
educative si instructive. Asadar, continuandu-se procesul instructiv-educativ din
gradinita in familie, cu siguranta putem preintampina un esec scolar mai tarziu.
Apropiindu-se de parinti, colaborand cu ei, putem cunoaste relatiile parintecopil, psihologia parintilor dar mai ales pe cea a copiilor. Participand afectiv si efectiv
la viata gradinitei, parintii nu vor vedea doar functia sociala a acesteia de supraveghere
a copiilor, ci vor constientiza ca in ea se desfasoara un proces instructiv-educativ bine
fundamentat si organizat.

486

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 1, ianuarie, 2022

GRIJA PENTRU O VIAȚĂ MAI SĂNĂTOASĂ

Prof. biologie grad I – HAIDUC -VARGA CRINA-ELENA
Liceul Teoretic „Dumitru Tauțan” Florești, jud. Cluj

Mergând pe firul existenței sale ca și știință care vorbește despre viață, am
observat de-a lungul anilor, că BIOLOGIA a fost apreciată și iubită de multe generații
de elevi.
În demersul meu didactic ,ca și profesor de biologie, la clasă am urmărit de-a
lungul anilor conștientizarea în rândul elevilor a impactului pe care educația îl are
asupra sănătății, a vieții și a deciziilor sănătoase pe care le luăm.
Convinsă fiind că „un om educat greșește mai puțin”, i-am ajutat pe elevi să
înțeleagă rolul educației pentru o viată mai bună, să îndrăgească biologia și științele.
ARGUMENT-elevii clasei a -IX-a fac parte din grupul țintă al proiectului, la
care biologia este una din materiile de baza iar ei sunt dornici să cunoască, să
aprofundeze terminologia științifică, să înțeleagă procesele biologice care stau la baza
funcționării organismului. Predarea unor astfel de teme este cu atât mai oportună acum ,
punându-se mai mult accent pe regulile de igienă, sănătate fizică și mintală, viată
sănătoasă și alimentatie corespunzătoare. Un astfel de tip de lecții sunt discutate și
aprofundate la clasă în cadrul opționalului „ Educație pentru sănătate”.
SCOPUL-este de a-i ajuta pe elevi sa dobândească informațiile necesare formării
unui comportament sănătos, să conștientizeze rolul pe care îl are în viața sa o educație
sănătoasă, luată ca un întreg, alături de regulile generale de comportament.
GRUPUL ȚINTĂ-elevii clasei a-IX-a.
OBIECTIVE:
➢ formarea unor deprinderi și a unor comportamente sănătoase
➢ dobândirea și aprofundarea pricipalelor măsuri de igienă personală
➢ cunoașterea principalelor măsuri de prim ajutor
➢ sănătatea mintală ca parte a unei vieți echilibrate
➢ orientarea elevilor spre a fi mai pregătiți,mai responsabili.
METODE,TEHNICI ȘI PROCEDEE
➢ Conversația,explicația,învățarea prin descoperire
➢ Chestionarul
➢ Fișe de lucru,lectura
RESURSE:-UMANE-Profesorul de biologie,elevii clasei a-IX-a
-MATERIALE-Ghid,cărți,pliante,broșuri,internet
- DE TIMP-1 an scolar
EVALUAREA PROIECTULUI:
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-CURENTĂ la final de activitate
-FINALĂ -la final de an școlar ,după parcurgerea capitolelor propuse ,prin
referate și portofolii individuale.
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII

prof. Hamzea Ioana
Școala Profesională Germană Kronstadt

În contextul descentralizării și autonomiei instituționale, fiecare școală trebuie
să atragă potențialii beneficiari cu oferte cât mai atractive. Școala Profesională
Germană Kronstadt din Brașov este un punct de reper în ceea ce privește relansarea
învățământului profesional și tehnic, funcționând după modelul sistemului dual
german.
De la an la an, numărul elevilor care vin să studieze aici este din ce în ce mai
mare datorită creșterii numărului de solicitări ale companiilor partenere în ceea ce
privește necesarul pieței forței de muncă. De mulți ani, școala noastră oferă comunității
locale și nu numai, absolvenți calificați în următoarele specializări: operator la mașini
unelte cu comandă numerică, sculer matrițer, operator prelucrarea și fabricarea
polimerilor, confecționer articole din piele și înlocuitori, mecanic utilaje și instalații în
industrie, electromecanic mașini unelte și instalații industriale.
La Școala Profesională Germană Kronstadt, promovarea joacă un rol important,
deoarece în România, la ora actuală, învățământul profesional și tehnic nu este un
traseu pe care elevii tind să îl aleagă în mod normal. Prin activitățile de promovare
desfășurate în cadrul școlii noastre, ne dorim să îmbunătățim imaginea învățământului
profesional în rândul elevilor și părinților, dar și în rândul cadrelor didactice care îi
consiliază pe elevi în alegerea traseului școlar.
Activitățile de promovare au fost realizat atât fizic, cât și online. Fizic, au fost
realizate întâlniri cu părinții și elevii claselor a VIII-a de la școlile gimnaziale din
județul Brașov și din județele cu cel mai mare potențial de atragere a candidaților (ex.
Vaslui). La întâlnirile fizice au fost prezenți profesorii Școlii Profesionale Germane
Kronstadt, tutori de practică din companiile partenere, dar și absolvenți ai cursurilor
noastre. Pe lângă participarea la orele de dirigenție, am fost prezenți la Târgul Liceelor,
un eveniment de mare anvergură, unde toți cei interesați de școala profesională puteau
afla beneficiile aduse în urma parcurgerii acestui traseu educațional.
Întrucât ne dorim ca oferta școlii să fie cât mai bine popularizată, am fost
prezenți pe posturile de radio prin spoturi care prezentau oferta curentă și în mijloacele
de transport în comun, prin intermediul unor scurte filmări din interiorul școlii. Pe
lângă acestea, folosim pagina de Facebook a școlii și canalul de YouTube pentru a
ajunge mai ușor la viitorii noștri elevi.
Un alt element important în promovarea imaginii școlii este legătura cu
comunitatea locală. Sunt indispensabile legăturile dintre școală și poliție, primărie,
biblioteca județeană, teatru, bănci. Astfel, pot fi planificate acțiuni comune în funcție
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de schema orară a fiecărei instituții care să ajute elevii să se descurce practic și să-și
lărgească viziunea supra lumii. Nelipsite sunt întâlnirile copiilor de la școala cu
reprezentanții poliției care îi învață regulile de circulație, modul de abordare a
diferitelor probleme, cu echipele de pompieri care simulează diverse evenimente
precum cutremure, incendii etc., cu biblioteca județeană și actorii de la teatrul pentru
copii din Brașov care se implică în diferite proiecte (proiectul Cărțile vorbesc, în
colaborare cu biblioteca județeană și echipa teatrului pentru copii, a avut un impact
pozitiv asupra elevilor).
În concluzie, promovarea imaginii școlii presupune activități complexe
desfășurate în echipă, activități care vorbesc de la sine. Pentru a face față cerințelor
societății, fiecare individ alege școala pe care o consideră potrivită pentru aspirațiile și
nevoile sale ulterioare, fiind esențială colaborarea și comunicarea eficientă dintre cadre
didactice, elevi, părinți, comunitate locală.
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII

Prof. pt. înv. primar HĂPRIAN MIHAELA
Școala Gimnazială Daia Română, jud. Alba

Imaginea școlii este un complex constituit din istoria organizației școlare,
calitatea ofertei educative, performanțele sale și stabilitatea instituțională, prestigiul în
comunitate.
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 școală își poate construi o imagine. Cu ajutorul unui site, a unui
email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent părinții cu tot ce se întâmplă
în școala, dar putem promova activităție și implicit școala în cadrul căreia acestea se
desfășoară.
În 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 realizarea imaginii școlii îl reprezintă calitatea
procesului instructiv și educația asociată cu calitatea cadrelor didactice.
Deschiderea spre nou se realizează datorită cadrelor didactice pregătite, care
intervin în favoarea acestei dezvoltări continue a școlii. Analizând ceea ce se cere de
la unitatea de învățământ, putem stabili și cum anume o putem promova. Beneficiarii,
atât direcți, cât și indirecți (elevii, părinții, angajatorii) sunt cei ce intră în contact cu
mediul școlar, comunitatea fiind astfel influențată de școală.
Crearea acestei imagini se realizează prin fiecare cadru didactic din instituție,
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educație
individualizată, adaptată la particularitățile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice
în strategii de predare atractive vor crea o imagine pozitivă asupra școlii. Promovarea
imaginii instituției se realizează și prin elaborarea unor proiecte la nivel local care să
vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplelor de bună practică în
managementul instituțional.
Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare.
Activitățile de acest gen, cu o deosebită influență formativă, au la bază toate formele
de acțiuni turistice, ateliere de creație, concursuri și parteneriate cu alte instituții.
Activitățile extracurriculare dau o alternativa sănătoasă, practică și creativă de a ocupa
timpul liber al elevilor, instituția de învățământ ce promovează astfel de activități
beneficiind de imaginea pozitivă binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau
național. Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi
491

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 1, ianuarie, 2022

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.
Într-o școală promovarea modelelor de bune practici, mai ales în rândul cadrelor
didactice aduce un plus de notorietate unității respective. Cadrele didactice vor fi mult
mai stimulate și mai receptive în adoptarea unor metode și procedee didactice noi, de
actualitate, axate pe nevoile actuale ale elevilor. Promovarea în domeniul educațional
necesită din partea cadrelor didactice: dăruire, perseverență, consecvență, cinste,
dragoste, respect pentru elevi.
Alături de școală care asigură maxima comunicare între generații, familia și
comunitatea au o influență deosebită în formarea personalității copilului.
Parteneriatele dintre școală, familie și comunitate au numeroase beneficii, cum
ar fi: ajută profesorii în munca lor, perfecționează abilitățile școlare ale elevilor,
îmbunătățesc abilitățile educaționale ale părinților, dezvoltă abilitățile de lideri ale
acestora, conectează familiile cu membrii școlii și ai comunității, stimulează serviciul
comunității și asigură suport familiilor, creează un mediu mai sigur în școlii. Aș putea
exemplifica în acest caz inscrierea școlii noastre într-un program intitulat ,,Școala
Încrederii”- un proces unic, dezvoltat și implementat de Wellbeing Institute și Mind
Education în parteneriat cu Transylvania College și Școala pentru Cuplu, care vine în
sprijinul directorilor, profesorilor, părinților și elevilor din școlile din România, și își
propune transformarea acestor instituții de învățământ în comunități ale încrederii,
contribuției și vitalității. Prin acest proiect se urmărește a se reda încrederea
profesorilor în meseria lor, plăcerea elevilor de a veni la școală și siguranța părinților
că școala face totul pentru viitorul copiilor lor.
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 creează 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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Plan managerial de activități
pentru promovarea imaginii școlii/grădiniței

Prof. învăț. preșc: Teodora Haș,
Grădinița P. P. Nr. 14, Arad, Str. Patria, Nr. 2 - 4

Obiective generale:
‐ Crearea și promovarea unei imagini instituționale pozitive în comunitate
‐ Elaborarea unor proiecte locale care să vizeze multiplicarea experienței pozitive
și a exemplelor de bune practici în managementul educațional
‐ Personalizarea ofertei educaționale la nivel instituțional prin diversificarea și
flexibilizarea acesteia în funcție de nevoile și interesele partenerilor și beneficiarilor
procesului educațional
‐ Colaborarea eficientă cu toți reprezentanții minorităților entice
‐ Armonizarea ofertei de servicii educaționale și formarea permanentă cu nevoile
specifice identificate în unitatea școlară și comunitatea locală
‐ Promovarea imaginii instituției și factorilor ce își asumă responsabilitățile în
procesele de descentralizare și asigurare a calității educației.
Nr.
crt.
1.

2.
3.

Măsuri/Acțiuni

Termen

Cine răspunde

-Reactualizarea periodică a paginii de
facebook a grădiniței
-Conștientizarea importanței aplicării
pachetului de sarcini pe probleme de
comunicare și relatii cu publicul
-Reconsiderarea strategiei privind
imaginea instituțională în rândul copiilor,
părinților, comunității
-Organizarea și distribuirea de
responsabilități speciale legate de relația
cu beneficiarul actului educațional
-deschiderea festivă a anului școlar
-incărcarea pozelor pe pagina de
facebook
-organizarea și participarea la acțiuni
comune și relevante pentru comunitate.
-stabilirea unor legături, participarea
responsabilă a tuturor persoanelor
implicate în problemele comune ale

Permanent

Membrii
comisiei de
promovare a
imaginii
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Coordonatorul
paginii de
facebook
Director
septembrie Educatoare
Permanent

Reprezentant al
instituțiilor
publice si ONGului
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4.

5.

6.
7.

8.
9.

10.
11.

12.

13.

societății civile pentru realizarea
proiectelor proprii-gradiniță, instituții
publice locale și județene
-participarea la acțiuni anuale “Cutia cu
suflet”, în colaborare cu ONG-ul Cetatea
Voluntarilor
-organizarea de serbări de Craciun
-Asigurarea transparenței necesare
participării responsabile a tuturor
membrilor în structuri parteneriale,
conducerea locală, părinți, ONG-uri,
oameni de afaceri, în cea ce privește
adecvarea ofertei educaționale a gradiniței
la specificul comunitar (întâlniri, ședinte
cu caracter informativ, lucrative, de
analiză, de consultare).
-promovarea imaginii instituționale
-rapoarte evaluative întocmite de director
-marketing educațional- inițierea,
implementarea de acțiuni cu parteneri
educaționali, comunitari în idea
promovării ofertei educaționale
- monitorizarea activității extrașcolare și a
concursurilor școlare
-realizarea unor planuri operaționale
vizând relația grădiniță- părințicomunitate, ca factor determinant în
realizarea obiectivelor comune, sedințe,
lectorate cu părinții..etc.
- organizarea anuală a Târgului de Paște,
“Surprizele Iepurașului”, în incinta
grădiniței sau online, cu scop caritabil
-identificarea de oportunități la nivelul
comunitații locale pentru sprijinirea
copiilor proveniți din familii cu resurse
financiare reduse
- inițierea activităților educative școlare și
extrascolare diferențiate, care să răspundă
socializării copiilor (concursuri, reuniuni,
întâlniri cu agenți economici,
personalități).
- inițierea de programe de formare a
copiilor pentru realizarea unor proiecte în
beneficiul comunității (acțiuni în scop
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Decembrie

Reprezentant al
institutiilor
publice și
societății civile

Permanent

Responsabili
comisia
metodica
Membrii
comitetului de
părinti
Consilier
educativ

Permanent
Sem. II

Permanent
Permanent

Aprilie/mai
Permanent

Permanent

Permanent

Reprezentanți ai
Administrației
publice locale
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umanitar); derularea programului de
protecție a mediului
14.

15.

16.
17.

18.

- conlucrare cu reprezentanții
administrației publice locale în
confirmarea rețelei școlare și a planului de
școlarizare
-identificarea nevoilor de educație ale
comunității și posibilităților de realizare în
cadrul legal existent și cu resurse
disponibile
-elaborarea planului de dezvoltare a
gradiniței pentru satisfacerea nevoilor
proprii și ale comunității locale
- armonizarea mesajelor și
moderarea/medierea/prevenirea
disfuncțiilor în relațiile dintre unitatea
preșcolară și comunitate
-intreținerea și dezvoltarea patrimoniului
școlar pentru crearea unui ambient
favorizant procesului de învățământ
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20 de ,,roluri’’ care pot fi jucate de părinții educația copiilor lor

Prof. Hojda Vasile
Liceul Tehnologic ,,Iuliu Moldovan’’Arad

Educația unui copil începe de acasă. Părinții sunt primii lor profesori și au un rol
cheie în formarea caracterului lor. Un echilibru între educația de acasă șicea de la
școală modelează învățarea efectivă a elevului. Fii o mână de ajutor în călătoria lor
educațională și călătorește cu ei oferindu-le adevărată inspirație.
Încurajarea părinților a jucat un rol crucial la elevii de succes. Rolul lor nu se
limitează la acasă, ci și implicarea în activitățile școlare.
Scala de învățare a unui copil este strâns legată de modul în care este tratat acasă.
Iată câteva ,,roluri’’ pe care părinții le pot ,,juca’’ pentru a ajuta la educația copilului
lor:
ROLUL 1 - Fii un model de urmat.
Copiii ar fi ușor inspirați de ceea ce fac părinții lor. Așa că ar fi bine să fie un
model de urmat în faza lor de învățare. Părinții sunt primii profesori ai unui copil și
așadar învață primele lucruri împreună acasă.
Arată-le cât de interesantă și semnificativă poate fi viață de la școală dacă dau
tot ce e mai bun. Inspirați-i să învețe elemente noi în școală și în afara ei, cu mementouri
prietenoase și îndrumări.
ROLUL. - Citiți împreună.
A face lucruri împreună cu părinții le oferă un sentiment de sprijin și încredere.
Citirea lecțiilor împreună este una dintre cele mai bune modalități de a fi aproape de
învățarea copilului de la școală.
Acest lucru nu numai că le îmbunătățește vocabularul, dar le provoacă interesul
pentru a citi mai multe.
De asemenea, este o idee bună să vizitați o bibliotecă împreună și să împărtășiți
cărți de calitate pentru a-i ajuta să obțină cunoștințe suplimentare altele decât lecțiile
de la clasă.
ROLUL 3 - Supravegheați activitatea copilului.
Este important să aveți un ochi pe activitatea copilului la școală și acasă.
Obiceiurile lor generale sunt strâns legate de modul în care performează în studiile lor.
Așa că dați sfaturi în timp util și corectați orice comportament anormal chiar din
zilele copilăriei și inspirați-i să fie buni cetățeni.
Ajutați-i să fie mai organizați cu rutina lor zilnică și să găsească suficient timp
pentru lecții.
ROLUL 5- Fără programare excesivă.
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Nu este o idee bună să le supraprogramați cu activități de învățare timpul petrecut
acasă.
Își petrec aproximativ jumătate din zi la școală. Așadar, ajută-i să-și programeze
timpul suplimentar de învățare și teme acasă, fără a-i împovăra.
Echilibrarea timpului dintre lecții, timp de joacă și odihnă este importantă pentru
a avea o viață de elev de calitate.
ROLUL 6- Oferă o atmosferă plăcută.
Părinții ar trebui să se asigure că copii au o atmosferă liniștită și plăcută acasă.
Este bine să evitați să discutați despre problemele de familie în prezența copilului
și să nu creați stres acasă cu certuri inutile.
Oferă critici constructive.
Dacă observi că copilul tău nu are rezultate bune sau acordă mai puțină
importanță studiilor, corectează-le chiar de la început.
Cu toate acestea, nu este bine să le strici liniștea sufletească cu vorbe rele. Ai
puțină răbdare și dă doar critici constructive dacă observi dezavantaje. Fă-i să înțeleagă
ce este bine și ce este rău, mai degrabă decât să-i învinovățim pur și simplu.
ROLUL 7- Ajutor la sarcinile de acasă.
A oferi un sprijin bun copiilor în studiul lor le-ar ridica cu adevărat dorința de
învățare.
Arată-i cu gesturi mici, cum ar fi să-i ajuți cu sarcinile sau proiectele de acasă.
Cu toate acestea, nu este recomandat să faceți fiecare lecție pentru ei și pe ei să-i lăsați
să se joace.
Faceți-o împreună și ajutați-i cu câteva sfaturi și îndrumări pentru a executa mai
bine sarcinile.
ROLUL 8- Pregătiții pentru teste.
Când este timpul sa dea un examen, nu-i lăsați singuri cu lecțiile. Ajutați-i să se
pregătească pentru teste cu îndrumare și sprijin bun.
Puteți chiar să efectuați mini teste acasă înainte de testul propriu-zis, pentru a le
diminua grijile și tensiunile legate de examen. De asemenea, puteți oferi ajutor
suplimentar în domeniile de lecție în care sunt mai puțin pregătiți.
ROLUL 9-Recompensează-i pentru rezultate.
O motivare bună este importantă pentru ca un copil să aibă rezultate mai bune la
studii.
Așa că nu ezitați să-i recompensați dacă obțin rezultate bune la teste. Acest lucru
le oferă, de asemenea, spiritul de a performa mai bine de fiecare dată.
Cu toate acestea, păstrați o limită și nu este bine să le oferiți cadouri pentru o
performanță medie care le stinge instinctul de a accede mai sus în învățare.
ROLUL 10-Mergeți în excursii educaționale.
Este o idee bună să mergeți în excursii educaționale în timpul vacanței. Includeți
destinații care au o anumită relevanță cu ceea ce studiază pentru a-i ajuta să înțeleagă
mai bine lecțiile.
Excursiile ocazionale la muzee și grădini zoologice i-ar ajuta, de asemenea, să
interacționeze cu natura și să învețe lucruri noi.
ROLUL 11- Menține relațiile dintre părinți și profesori cât se poate de strânse.
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Nu sări peste ședințele cu părinții, profesori și sesiunile de interacțiune. Este bine
să păstrați o relație bună cu profesorii copilului dvs.
Învață de la ei despre activitățile copilului la școală și asigură-te că îl corectezi
dacă ceva nu este în regulă.
Menținerea relațiilor dintre părinți și profesori arată, de asemenea, interesul tău
pentru problemele copilului tău, ceea ce îi dă un sentiment bun.
ROLUL 12- Alocați timp copiilor.
Este un fapt că părinții care lucrează ar fi ocupați cu programul lor strict.
Totuși, alocă-ți puțin timp copiilor tăi și nu-i lăsa să se simtă singuri .
Faceți-le un spațiu confortabil acasă, menținând o relație bună părinte-copil.
Mănâncă împreună și joacă-te cu ei în timpul liber și mergi în excursii ocazionale
pentru a-și elibera mintea.
ROLUL 13- Monitorizați-le învățarea.
Unii copii vor lua ei înșiși inițiative pentru a petrece timp pentru a învăța acasă.
Cu toate acestea, nu este cazul tuturor și părinții ar trebui să facă intervenții
deliberate pentru mulți copii.
Nu-i forțați să facă altceva decât să monitorizeze corect învățarea lor acasă și să
ofere sfaturi prietenoase. Verificați timpul liber, dacă sunt lipsiți de performanță.
ROLUL 14- Prioritizează învățarea copilului.
Viața de studiu este o fază importantă în viața unui copil și părinții ar trebui să-i
acorde suficientă importanță atunci când decid asupra altor chestiuni.
Faceți din aceasta o prioritate și evitați deplasările sau activitățile inutile care le
pot afecta programul de studiu.
Nu-i încurajați să ia libere inutile de la școală pentru chestii stupide și faceți-i să
înțeleagă importanța prezenței zilnice la cursuri.
ROLUL 15 - Împărtășește-ți experiența personală.
Este bine să împărtășești cu copilul tău câteva dintre experiențele tale din viața
școlară în timpul liber.
Aceasta poate include experiențe pozitive și negative pentru a-i ajuta să înțeleagă
importanța învățării.
De asemenea, inspiră-i cu poveștile tale de succes pentru a-i învăța despre
importanța muncii grele și cum se răsplătește.
ROLUL 16 - Concepeți moduri distractive de a învăța.
Faceți din învățare o activitate distractivă prin conceperea unor moduri
interesante. Învatarea prin joacă, mai ales la vârste fragede este, de asemenea, o idee
bună de adoptat și pentru învățarea acasă.
Utilizați timpul de călătorie și timpul de joacă pentru a-i ajuta să memoreze și să
revizuiască subiectele dificile cu câteva trucuri distractive.
Efectuați chestionare distractive și dezbateri amicale acasă, care acoperă lecțiile
lor sau includ activități flash card pentru a-și revizui subiectele cu distracție.
ROLUL 17- Vorbește cu copilul tău.
Petreceți suficient timp în fiecare zi pentru a vorbi cu copilul dvs., chiar dacă
aveți programe stringente. Aflați de la ei despre preocupările sau îndoielile lor cu
privire la orice întâmplare din școală și din afara ei.
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Asigurați-vă că nu sunt îngrijorați de niciun gând sau lucruri înfricoșătoare și
acordați-le sprijin moral pentru problemele cu care se confruntă.
ROLUL 18- Încurajează învățarea activă.
Învățarea activă are o mulțime de beneficii față de învățarea sedentară. Este rolul
părinților să-i încurajeze pentru o învățare activă acasă, care se v-a reflecta asupra
modului în care performează în sala de clasă.
De asemenea, puteți lua inițiative pentru a-i ajuta să formeze un cerc de prieteni
buni cu copiii din cartier și să organizeze activități interesante.
Acest lucru nu numai că îi face plini de viață, dar le oferă și un spirit de învățare
de la egal la egal cu experiență distractivă.
ROLUL 19- Ajută-i să se relaxeze.
Pe lângă programul încărcat de studiu și timpul de joacă, asigurați-vă că se
odihnesc corespunzător la sfârșitul zilei.
Ajutați-i să se relaxeze cu un somn bun și o mâncare adecvată.
Depuneți eforturi pentru a cunoaște domeniile de interes ale copilului
dumneavoastră și includeți-le în timpul vacanței pentru a-i oferi o bună alinare de
stresul studiilor.
ROLUL 20- Fii un bun prieten.
Nu în ultimul rând, este important să fii un bun prieten cu copilul tău. Oferă-i
oportunități pentru a împărtăși orice îi vine în minte și pentru a-și exprima adevăratele
sentimente.
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Rolul părinților și al școlii în educația copiilor

PROF. HOREIC ALEXANDRA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 2 BUCUREȘTI

„Copilăria nu este niciodată o etapă blândă, netedă, regulată. Ea se compune
dintr-un şir de conflicte, de contradicţii, de izbucniri ancestrale în mijlocul celor mai
autentice progrese (Rene Zazzo, 1995)”. Când însă copilul creşte şi se dezvoltă în
condiţii armonioase, favorabile lui, el îşi dezvoltă un echilibru stabil atât cu sine însuşi,
cât şi cu mediul ambiant. Articolul de faţă îşi propune să prezinte importanţa rolurilor
şi funcţiilor şcolii și familiei în educaţia copilului şi rolul proiectelor educative în
procesul de socializare a copilului. În acest scop, am pornit de la faptul că viaţa
comunitară presupune angajare publică, simţ al relaţiilor, simţul responsabilităţii şi
capacitatea anticipării, şcoala îşi afirmă dispoziţiile de a angaja parteneriate,
deschiderea ei fiind necesară pentru adaptarea la o societate în schimbare continuă .
Familia reprezintă primul loc unde începe educaţia. În familie, copilul începe săşi formeze vocabularul şi modul de a se comporta cu cei din apropierea sa, aici învaţă
acele expresii şi moduri de manifestare care îi vor servi în educaţia ulterioară sau
dimpotrivă, acelea de care va putea scăpa cu greu sau deloc. Familia este una din cele
mai vechi forme de comunitate umană ce asigură menţinerea continuităţii biologice,
culturale a societăţii, satisfacerea nevoilor personale , asigurând sentimentul siguranţei,
menţinerii şi dezvoltării personalităţii (Mitrofan , I. 1991). Rolul familiei nu se mai
poate rezuma la asigurarea condiţiilor de viaţă pentru copil, la asigurarea supravegherii
acestuia, ci trebuie văzută ca primul factor în educaţia şi instrucţia copilului şi un
continuator al cerinţelor impuse de practica educaţional instituţionalizată .
Familia este prima şcoală a copilului şi contribuţia pe care o are la educaţia
acestuia poate favoriza sau îngreuia activitatea şcolii. Din perspectiva sociologică,
familia este instituţia fundamentală în toate societăţile. Familia este un "grup social
relativ permanent de indivizi legaţi între ei prin origine, căsătorie sau
adopţiune".(Voinea, M., 2006). Familia îi dă copilului primele informaţii despre lumea
înconjurătoare, primele norme şi reguli de conduită, dar şi climatul socio-afectiv
necesar satisfacerii trebuinţelor şi dorinţelor sale. Calitatea educaţiei primite în familie
acei ,,şapte ani de casă” depinde îndeosebi de nivelul educaţiei al părinţilor şi al
celorlalţi membri ai familiei ce vin în contact cu copilul, în special sub aspect moral,
comportamental (Godfrey,C. 2007).
Până la trei ani copilul învaţă ,,ce este bine” şi ,,ce este rău”, dar aceasta o face
în mare parte prin imitaţie (reproduce comportamente ale adultului). De foarte multe
ori la această vârstă pot apărea manifestări de încăpăţânare şi protest, adultul prin tactul
lui poate influenţa conduita copilului. Mai târziu, în perioada preşcolară (3-6 ani),
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evoluţia fiinţei umane, prin multiplicarea relaţiilor ei cu adulţii, necesită modelarea
personalităţii. La această vârstă copilul este mai impulsiv, capabil de emoţii şi
sentimente, deseori îşi manifestă dorinţa în contradicţie cu posibilităţile sale şi cu
cerinţele adulţilor. Nu trebuie uitat că acum copiii îşi pot însuşi noţiunile de adevăr,
dreptate, dragoste de neam, dragoste de aproape, credinţă, încrederea în sine, etc.
(Huditeanu, A, 2001).
Rolul părinţilor este foarte important şi trebuie să fie puternic prin fermitate, nu
prin severitate sau brutalitate, prin răbdare şi dragoste. Trebuie intensificat tot ceea ce
este satisfăcător din partea copilului şi raportate progresiv, impulsurile sale agresive
folosind modelele. Astfel copilul să se regăsească în acest cadru şi să prevadă reacţiile
adultului de care este dependent. Schimburile afective sunt necesare acestei construcţii
progresive a personalităţii copilului. Schema fundamentală a grupului familial, a
creşterii copiilor se formează pe modelul relaţiilor dintre părinţi, pe modelul relaţiilor
dintre aceştia şi copil. S-a constatat că cea mai mare parte dintre părinţi educă aşa cum
au fost educaţi.
Astfel, copilul încet, încet va avea intenţia de a le face pe plac părinţilor,
acceptând interdicţiile şi trecând de la perioada lui de „nu”, la aceea de „da”. Dacă
tentativa de stăpânire a adultului asupra copilului este totală, fără spaţiu de libertate,
personalitatea acestuia va fi zdrobită sau chiar va risca să prelungească această perioadă
de opoziţie. Dacă i se interzice ceva copilului, nici părinţii nu trebuie să facă acel lucru,
pe considerentul că sunt adulţi. Cu răbdare şi fermitate făcându-se eforturi repetate de
a-i spune care sunt interdicţiile şi limitele, copilul va înţelege că cel care face regulile
este adultul.
Va trebui să înţeleagă că aceste reguli sunt valabile pentru toată lumea. Familia
este cea care asigură hrana şi îmbrăcămintea copiilor, timpul de joacă, condiţii de
odihnă, sănătatea. Un program riguros de viaţă va avea urmări pozitive asupra
dezvoltării fizice. Tot în familie copilului îşi formează primele deprinderi de igienă
personală şi socială, va fi obişnuit să utilizeze factorii naturali (apa, aerul, soarele)
pentru bunăstarea organismului. În perioada pubertăţii, schimbările fiziologice produse
în organism pun probleme noi pentru dezvoltarea fizică a copilului; prin îndrumări
perseverente şi afectuoase, prin modificarea regimului de odihnă, prin crearea unor noi
deprinderi igienice, familia le va putea rezolva la timpul potrivit.(Voinea, M, 2006).
În familie copilul îşi însuşeşte limbajul şi corectitudinea în exprimare. Aceasta
oferă copilului aproximativ 90% din cunoştinţele uzuale: informaţii despre plante,
animale, obiecte casnice , ocupaţiile oamenilor. Familia se preocupă şi de dezvoltarea
proceselor intelectuale ale copiilor. Ea le dezvoltă spiritul de observaţie, memoria si
gândirea. Părinţii trebuie să dea explicaţii corecte copiilor să îi înveţe să utilizeze
dicţionarul pentru însuşirea corectă a explicaţiilor. Este binecunoscut faptul că o
deprindere greşit formată este mai greu de înlocuit cu una corectă. Familia este locul
de inserţie a copilului în societate şi în cultură, constituind mijlocul prin care copilul
este introdus în viaţa umană şi în cadrul în care se elaborează personalitatea sa proprie.
Numeroase trăsături importante ale personalităţii se constituie după măsura situaţiilor
trăite de copii în sânul familiei.
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Atitudinile părinteşti determină pe copii să se diferenţieze unii de alţii destul de
net pentru ca particularităţile pe care le prezintă să se manifeste clar şi coerent în
comportamentul curent sau în exprimările pe care subiecţii înşişi le oferă prin unele
teste de personalitate. Cei doi părinţi sunt implicaţi în mod egal în procesul educativ
familial. Ei sunt indispensabili, dar pot, în largă măsură să fie substituiţi de înlocuitori
adecvaţi, dacă copiii îi acceptă pe aceştia, fapt care depinde mai ales de propria
acceptare a copiilor de către părinţi. Orice neînţelegere dintre părinţi, pune în pericol
sentimentul de siguranţă al copilului şi deci armonia dezvoltării personalităţii sale.
Părinţii trebuie să fie convinşi că nu există o metodă unică de educaţie infailibilă şi
universal valabilă, ci sunt mai multe metode, toate bune, dacă sunt folosite adecvat, în
funcţie de individualitatea copilului şi de împrejurările concrete (Bunescu, Gh. 1997).
Una dintre cele mai importante condiţii ale creşterii eficienţei activităţii
educative desfăşurate cu elevii o constituie asigurarea unei depline unităţi de acţiune a
tuturor factorilor educativi: şcoală, familie, comunitate. Dacă este adevărat că şcoala
este factorul de care depinde în mod covârşitor devenirea personalităţii umane, tot atât
de adevărat este că educaţia coerentă nu poate face abstracţie de rosturile familiei în
această lucrare. Şcoala şi familia sunt două instituţii care au nevoie una de alta.
Şcoala şi familia trebuie să (re)găsească făgaşul colaborării autentice bazată pe
încredere şi respect reciproc, pe iubirea faţă de copil, să facă loc unei relaţii deschise,
permeabile, favorizante schimbului şi comunicării de idei. O parte integrantă a
educaţiei o reprezintă educaţia în familie. Factorul care exercită cea mai mare influenţă
asupra copiilor, alături de şcoală, este familia (Şincai,E. 1993).
Sarcina educării copiilor şi a pregătirii pentru viaţa socială este atât de
complexă, încât nu poate fi înfăptuită fără ajutorul familiei. Aceasta este prima şcoală
a copilului şi adeseori ea exercită asupra acestuia o influenţă atât de pronunţată, încât
urmele ei rămân pentru toată viaţa. În munca şcolii cu părinţii elevilor se pot folosi
diverse forme de colaborare: vizitele, consultaţiile pedagogice cu părinţii şi
convorbirile individuale, lectoratele pedagogice, organizarea unor seri de lectură
pedagogică, difuzarea unor materiale pedagogice în rândul părinţilor (scrisori
metodice, îndrumătoare).
Un rol deosebit, atât pentru colaborarea familie-şcoală şi participarea la
gestiunea şcolii, cât şi pentru educaţia părinţilor îl au asociaţiile de părinţi, a căror
finalitate este, în principiu, protecţia copilului prin educaţie. Se pot deosebi asociaţiile
de părinţi şi după scopurile lor, astfel: ca grup de susţinere a şcolii, în probleme
needucaţionale; ca grup de cooperare care considera educaţia ca un proces comun în
care părinţii şi profesorii sunt parteneri, care decid împreună viitoarele programe; ca
grup de apărare a intereselor care consideră că părinţii au interese ce trebuie promovate
în raport cu interesele altor grupe (Orţan ,F, 2004).
Cunoaştem cât de mult diferă uneori imaginea pe care o avem despre un elev în
şcoală, de cea formată cu ocazia surprinderii lui, într-un moment acasă, în familie,
deoarece asupra atitudinii şi comportării generale influenţează ambianţa în care se află.
Metoda muncii directe cu familia nu poate fi înlocuită prin altele, pentru că munca
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individuală cu părinţii elevilor reprezintă baza apropierii profesorului de familie şi de
elev, mijlocul fundamental de antrenare a părinţilor în rezolvarea problemelor
instructive-educative. Prin vizitarea familiei elevului, profesorul poate contribui la
soluţionarea celor mai dificile probleme pe care le ridică practica educaţiei: organizarea
regimului de viaţă şi de muncă al copiilor în familie, prevenirea repetenţiei, combaterea
anumitor defecte ale copilului.
Vizitele îi oferă profesorului prilejul să cunoască mediul familial al copilului,
relaţiile dintre membrii familiei, ambianţa elevului în familie şi cauzele care eventual
împiedică sau frânează dezvoltarea lui normală. În discuţiile cu părinţii, învăţătorul
poate atinge cele mai delicate probleme şi poate imprima un conţinut concret fiecărei
convorbiri, în funcţie de particularităţile specifice fiecărei familii. Frecvenţa vizitelor
este mai mare la începutul noului an şcolar pentru a cunoaşte condiţiile de viaţă ale
familiei, dar şi în momentele de efort maxim în învăţătură (încheierea semestrelor).
Tema convorbirilor cu părinţii trebuie să fie diversă, începând cu unele referiri
la manifestările de conduită ale elevului şi sfârşind cu stabilirea unor măsuri luate de
comun acord. Astfel de teme ale convorbirii pot fi:„Cum trebuie ajutat copilul în
rezolvarea independentă a temelor?”; „Care este regimul zilnic indicat pentru vârsta
copilului?”; „Cum poate fi călit organismul copilului ?”; „Cum poate fi obişnuit copilul
să înveţe în mod organizat şi sistematic?”; „Cum poate respecta regulile de purtare?”;
„Ştim să ne alimentăm copilul?”; „Ştim să dirijăm copilul în alegerea unei meserii?”;
„Autoritatea părinţilor şi cuminţenia copiilor”.
Succesul acestor convorbiri este determinat deseori de modul cum sunt pregătite
şi de tactul cu care profesorul ştie să întreţină asemenea discuţii, ţinând seama de
anumite sensibilităţi ale familiei. Pregătirea constă în stabilirea scopului vizitei,
obiectivelor, în adunarea materialului necesar convorbirii (unele date despre elev,
exemple din comportare a sa, situaţia la învăţătură), în precizarea problemelor ce vor
fi discutate, precum şi a modului în care se va desfăşura convorbirea. Tactul
profesorului se manifestă în felul cum ştie să înceapă discuţia (pornind de la fapte
obişnuite sau de la calităţile elevului), în modul cum ştie să o orienteze, astfel încât să
câştige încrederea părinţilor şi dorinţa lor de a respecta indicaţiile date, ca şi priceperea
cu care încheie convorbirea respectivă, stabilind totodată unele măsuri şi dând
îndrumări precise şi concrete referitoare la atitudinea părinţilor faţă de comportarea şi
activitatea copiilor. Discuţiile pot fi duse în prezenţa tuturor membrilor familiei,
inclusiv a elevului, alteori numai cu părinţii acestuia sau chiar între patru ochi, numai
cu unul dintre ei (Rene Zazzo,1995).
Este recomandabil ca asemenea vizite să se facă, mai ales, în familiile copiilor
care ridică probleme educative deosebite şi în familiile ai căror membri nu participă la
şedinţele cu părinţii. De obicei între atitudinea nejustă a familiei faţă de şcoală şi între
rezultatele elevului la învăţătură există o legătură strânsă şi tocmai de aceea, cu astfel
de părinţi trebuie dusă o muncă mai susţinută. De succesul acestor vizite depinde uneori
rezultatul muncii elevului şi chiar conduita sa.
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Convorbirile individuale cu părinţii elevilor se pot desfăşura după şedinţele cu
părinţii, după o serbare şcolară, când aceştia doresc să discute cu profesorul o problema
delicată despre copilul lor, care nu a putut să fie ridicată în adunare. Este o ocazie
potrivită pentru ca profesorul să realizeze o muncă de iniţiere pedagogică a părinţilor.
Prin această formă de cooperare ( familie – şcoală ) se caută ca părinţii să fie atraşi în
munca de colaborare cu şcoala.
Comitetele de părinţi sunt ajutoare preţioase ale conducerii şcolii şi ale cadrului
didactic. Ele ajută la consolidarea legăturilor dintre şcoală şi familie. Aici se pot
dezbate probleme de organizare şi şcolarizare, de îmbunătăţire a condiţiilor materiale
ale procesului de învăţământ, probleme de igienă şi de disciplină, probleme de educaţie
în familie.
În ceea ce priveşte relaţia şcoală-familie se impun deschideri oferite părinţilor
privind aspectele şcolare, psihopedagogice, pe lângă aspectele medicale, juridice etc.
Se cunosc şi alte forme moderne şi importante de organizare (instituţionalizată) a
educaţiei părinţilor şi a colaborării şcoală-familie: asociaţii ale părinţilor (şi
profesorilor) care au o largă libertate de iniţiativă (au apărut pentru prima oara în
Statele Unite ale Americii în secolul trecut); şcoli ale părinţilor (iniţiate în Franţa în
perioada interbelică) şi şcoli ale mamelor (iniţiate în Germania); consilii de
administraţie şcolară formate (exclusiv sau în majoritate) din părinţi, cu rol
informaţional, consultativ şi decizional (fiinţează în Belgia, Danemarca, Olanda şi în
alte ţări occidentale); comitete de părinţi pe clase şi şcoli, fără rol decizional, care
sprijină şcoala în rezolvarea unor probleme (în ţările est-europene). Folosind cele mai
adecvate metode şi procedee în munca cu familia, cadrul didactic poate cuprinde toate
formele de colaborare, obţinând rezultate importante în activitatea comună, a şcolii şi
a familiei, de educare a copiilor.
Coordonând şi armonizând acţiunile şcolii şi ale familiei printr-o colaborare
strânsă şi sistematică, profesorul contribuie nu numai la ridicarea nivelului pedagogic
al familiei, ci şi la întărirea frontului pedagogic unic în realizarea scopului şi sarcinilor
educaţiei elevilor.
În decursul istoriei, familia, întotdeauna, a îndeplinit un rol decisiv în educarea
copilului. În funcţie de statusul social- economic al familiei, părinţii au demarcat
principiile educaţiei familiale ţinând cont de obiceiurile, aşteptările, manierele păturii
sociale din care au făcut parte (Şincai, E.1993).
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ZIUA PORȚILOR DESCHISE – MODALITATE DE
PROMOVARE A IMAGINII ȘCOLII

ED. HORIA - MĂRGĂRINT ARCHIP
GRĂDINIȚA P. P. NR. 12 IAȘI

Modalitățile de promovare a imaginii școlii reprezintă o preocupare continuă la
nivelul fiecărei unități de învățământ, deoarece este important pentru fiecare grădiniță,
școală primară/ gimnazială sau liceu să fie bine cunoscute de comunitățile locale cărora
aparțin și nu numai.
Ziua porților deschise rămâne una dintre cele mai bune modalități de promovare
a imaginii, pe care instituțiile de învățământ le pot folosi deoarece ele oferă
posibilitatea ca persoanele din afara spațiului de învățare să pătrundă în interior și să
descopere locul respectiv. Activitatea se poate dovedi foarte folositoare pentru copiii
care trec de la un ciclu de învățământ la altul – de exemplu de la primar la gimnazial
sau de la gimnazial la liceal.
Organizarea unei astfel de activități poate prezenta următoarele avantaje:
- pentru vizitatori:
 Intră în contact direct cu managerul unității de învățământ, cadre didactice și
elevi;
 Vizitează spațiile de învățare și observă dotările materiale;
 Solicită informații în cazul în care au curiozități, îngrijorări sau nelămuriri;
 Se familiarizează cu locul (în cazul viitorilor elevi);
- pentru unitatea de învățământ:
 Posibilitatea de a atrage populație școlară;
 Ocazia de a demonstra o atitudine caldă/ prietenoasă față de educabili și părinții
acestora precum și față de alte instituții;
 Șansa de a dezvolta parteneriate educaționale cu alte unități de învățământ;
 Oportunitatea de a atrage atenția mass media prin mediatizarea evenimentului în
presă, internet, televiziune sau radio.
Ca în orice situație, și organizarea Zilei porților deschise prezintă nu doar
avantaje, ci și limite. Acestea ar putea fi:
 Tendința instituției gazdă de a evidenția doar aspectele cu conotație pozitivă de
la nivelul unității de învățământ;
 Interacțiunea cu un număr mic de cadre didactice din instituția gazdă;
 Observarea locului, dar nu și a activității didactice propiu-zise.
În contextul actualei pandemii, activitățile școlare și extrașcolare – în care
încadrăm și Ziua porților deschise – au suferit modificări, deoarece o parte dintre ele
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au fost anulate, iar altele (acolo unde acest lucru a fost posibil) s-au mutat în mediul
online. În ceea ce privește activitatea avută în vedere în acest articol sunt considerate
posibile următoarele variante de organizare și desfășurare:
 Realizarea unor tururi virtuale de vizitare a unității de învățământ;
 Crearea unei platforme, administrate de instituție, unde elevi, părinți sau alte
instituții să poată solicita și primi diverse informații;
 Acolo unde este posibilă organizarea Zilei porților deschise în variantă fizică se
impune respectarea normelor sanitare aflate în vigoare, realizarea unei programări
inițiale pentru vizitare, organizarea viziatorilor în grupuri mici, urmarea unui traseu
dinainte stabilit în incinta unității de învățământ, utilizarea mănușilor, măștilor,
dezinfectantului și păstrarea distanțării sociale.
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EDUCAȚIA – condiție esențială indiferent de timpuri

Profesor: Hosu Mihaiela Livia
Liceul Teoretic Petru Maior Ocna Mureș, Jud. Alba

Fără educație visurile dispar!
Nevoia de educație și de schimbare în contextul actual devine o condiție
fundamentală pentru oricare din generațiile tinere care pășesc astăzi într-o instituție de
învățămant. Schimbarea începe cu fiecare din noi încă de la vârste fragede și
continuând pe tot parcursul vieții cu adaptarea la noile schimbări ale tehnologiilor
moderne, ale condițiilor de mediu sau ale mentalităților. Apariția pandemiei actuale nea schimbat într-o oarecare măsură modul de a trăi și a impus un nou ritm de lucru și de
abordare a problemelor actuale, astfel încât a produs schimbări majore în multe din
activitățile întreprinse până acum și a permis învățarea unor noi tehnici și metode de
lucru care să faciliteze învățarea și evoluția educabilului și totodată să atragă și să
capteze atenția tuturor celor implicați în actul educației. Schimbarea s-a produs pe
fondul unei noi proiectări pedagogice și al modului de abordare a unor probleme legate
de analiza nevoilor reale de educație ale populației, prin care s-a încercat stabilirea
cerințelor, trebuințelor, voințelor și neputințelor celor implicați.
Desfășurarea activităților în mediul online pe timpul pandemiei a determinat
identificarea nevoilor de educație în astfel de condiții, susținerea morală, înlăturarea
factorilor stresanți, perturbatori, anxioși și menținerea contactului direct de comunicare
și socializare directă chiar și din spatele unor ecrane ale device-urilor. Schimbarea
apărută în acest context poate fi caracterizată și prin apariția unui respect mai mare față
de realitatea socială, față de mecanismele vieții reale, față de grupurile și indivizii care
participă la actul educațional și fată de persoanele vulnerabile.
Educația nu se oprește la poarta școlii așa că, odată cu apariția pandemiei și
închiderea școlilor, schimbările s-au petrecut destul de repede și au fost reinventate
metode noi de lucru. S-au încercat diverse platforme educaționale ( ex. LearningApps,
Kahoot, Ed Puzzle, Prezi, Padlet, Whiteboard, Mentimeter, Jamboard, Liveworksheets,
Socrative, etc) care să îi țină activi și captivi pe elevi și în același timp să le măsoare
nivelul de pregătire sau de regres.
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Multe dintre activitățile școlare sau extrașcolare cu care erau familiarizați până
acum mulți dintre elevi au putut fi continuate prin aceste metode moderne folosite și în
mediul online.
Mutarea orelor în online a însemnat o schimbare majoră atât pentru elevi cât și
pentru profesori care au trebuit să se reorienteze pentru o altă abordare a tehnicilor de
predare și să depună eforturi suplimentare pentru a asigura o tranziție de succes.
A fost nevoie de dotarea școlilor cu echipamente de înaltă tehnologie modernă
(tablete, laptop-uri, camere video, tablete grafice, etc), de formarea cadrelor didactice
prin cursuri de perfecționare care să îi poată ține conectați cu elevii chiar și la distanță.
În acest mod educația a atins un nou nivel de dezvoltare și a permis schimbarea
conceptului de predare.
Câteva dintre activitățile dinainte de pandemie:

Activități din timpul pandemiei și școala online:

Promovarea imaginii școlii pe timp de pandemie a fost mai redusă prin faptul că
multe din activitățile care necesitau socializare directă au fost interzise în timpul stării
de urgență, iar participările la concursuri și olimpiade au fost anulate în toată această
perioadă.
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Totodată, școala online a distorsionat imaginea școlii în mintea copiilor și ceea
ce trebuia să însemne aceasta, adică o învățare bazată pe competențe, concepte,
responsabilități, respect reciproc, atitudini și convingeri, conectare cu semenii. Prin
urmare în mediul online acest lucru nu s-a mai respectat pentru că a intervenit
monotonia și comoditatea, a scăzut interesul pentru studiu, s-a pierdut controlul și
contactul vizual cu adultul de la catedră și nu a mai existat acea perioadă de pregătire
pentru a răspunde cerințelor școlii.
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DESPRE MORALITATE ȘI FAMILIE

prof. înv. prim. Hrițac Diana,
Școala Gimnazială Platon Ciucă Borolea- Botoșani

Familia cultivă în om credința, iubirea de sine și iubirea aproapelui., spune, așa
de frumos, în cursul Filosofia și axiologia educației d-na prof.univ. Larisa Cuznețov,
familia dă valoare și valorifică puiul de om, apoi omul și mai apoi omul mare.
Ce este familia?
Termenul „familie” provine din limba latină – „famulus” (servitor), care
reprezenta „ansamblul sclavilor și al servitorilor care trăiau sub același acoperiș, iar
apoi casa în întregime: pe de o parte stăpânul, pe de alta soția, copiii și servitorii”. Prin
extensie de sens, familia a ajuns să cuprindă rudele pe line paternă și rudele pe linie
maternă, devenind, așadar, o comunitate formată din toate rudele de sânge, care asigură
evoluția și continuitatea vieții sociale.
După învăţătura Sfintei noastre Biserici, familia este un aşezământ dumnezeiesc
şi temelia vieţii de obşte. Ea se întemeiază prin căsătorie, adică prin legătura dintre
bărbat şi femeie, binecuvântată de Dumnezeu în faţa sfântului altar.
Din punct de vedere biologic este, după cum spunea dr.în științe medicale Vasile
Lupu, o microcomunitate umană întemeiată prin căsătorie, ce uneşte cei doi soţi de sex
opus (bărbat și femeie) şi descendenţii lor direcţi, prin relaţii strânse de ordin biologic,
economic, psihologic, spiritual şi juridic. Din punct de vedere biologic, economic,
psihologic și spiritual sunt subordonate unor deziderate dincolo de raţiunea umană,
ultimul aspect şi anume cel juridic aparţine socialului. În cartea Filosofia practică a
familiei am întâlnit o viziune clară și profundă despre familie. Astfel, d-na profesor
universitar Cuznețov Larisa spunea despre familie că Biologul și psihicul reprezintă
dimensiunile inseparabile ale persoanei. Aceste dimensiuni se condiționează una pe
cealaltă, se desfășoară între două momente cheie nașterea și moartea, urmând un traseu
care reprezintă construirea valorii individuale, ce individualizează individul , îl face
unic.
Din punct de vedere al Axiologiei educației(teoria valorilor), familia este
definită ca o valoare, o valoare scop (fundamentală, universală)ce are drept valori
mijloace (instrumentale)-dezvoltarea relațiilor pozitive, stima de sine, atașament,
iubire, credință, respect, dragoste.. Din punct de vedere existențial-palpabil este o
instituție bazată pe valori fundamentale adevăr, iubire , sacru..care asigură bunul mers
al societății și are menirea de a păstra, a conserva tot ceea ce a creat Divinitatea, mai
ales copiii.
Ținând cont de toate aceste considerente, după părerea mea, familia este acel
ceva, numit de Will Durant nucleul civilizației, în jurul căreia gravitează valori umane
fundamentale și instrumentale, care se completează sau se întrepătrund în anumite
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momente, dându-i valoare. Din punct de vedere axiologic (axiologia-știința studierii
valorii umane), morala este constituită din totalitatea regulilor de conduită, care sunt
universal valabile şi necondiţionat.
Multe dintre aceste reguli nu aparţin, însă, exclusiv moralei, ci se regăsesc şi ca
norme prescrise prin tradiţie, ca porunci religioase sau ca reglementări juridice.
Normele morale se disting prin faptul că sunt liber asumate ca reguli universale
de comportament, întrucât sunt în acord cu valorile ce sunt dezirabile şi demne de
respect. Ce înseamnă să fim morali? Aparent, răspunsul este cât se poate de simplu. Ca
să fim morali în tot ceea ce facem, nu se cer îndeplinite decât două condiţii: în primul
rând, să ştim ce trebuie să facem sau, altfel spus, să avem discernământul necesar spre
a deosebi binele de rău. În al doilea rând, trebuie să vrem şi să putem acţiona în
conformitate cu ideile pe care ni le facem despre bine şi rău. Binele este valoarea
supremă în domeniul moral, înfăptuirea practică a binelui presupunând a urmări
întruparea cât mai deplină a unor valori ca: cinstea, onoarea, dreptatea, generozitatea,
curajul, sinceritatea, prietenia etc.
La întrebări precum: Ce sunt binele şi răul? Ce înseamnă dreptatea? Ce este
curajul? Dar virtutea? Când şi faţă de cine se cer cultivate prietenia sau intransigenţa?,
răspunsurile, aparent simple, comportă soluţii variate şi, uneori, chiar opuse.
Frecvent, astfel de întrebări sunt formulate în legătură cu propriile acţiuni sau
pentru a aprecia faptele altora.
În concluzie, dacă țin cont și de următoarea definiție: Moralitatea este, sub un
aspect, o întreprindere socială, nu pur şi simplu o descoperire sau o invenţie a
individului pentru propria sa orientare. Ca şi limba sa, statul sau biserica, ea preexistă
individului... şi va rămâne după el. Ea e un instrument al societăţii privită ca întreg
menit să ghideze indivizii şi grupurile mai mici. Ea impune indivizilor anumite cerinţe
care, cel puţin iniţial, sunt exterioare lor. (William Frankena) , pot afirma că familia și
morala sunt într-o desăvârșită interdependență. Locul cel mai important unde se cultivă
moralitatea, în toată splendoarea ei, este sau ar trebui să fie, familia. Pe de altă parte,
moralitatea este o condiție necesară întemeierii și menținerii în armonie a familiei.
Nu este de mirare că de-a lungul istoriei, familia ca instituţie a fost aproape
constant vexată şi pusă în pericol de anumite doctrine şi ideologii, mai ales acelea careşi propuneau crearea omului nou, fie ea: fascistă, nazistă, comunistă și astăzi globalistă.
Mijloacele cele mai uzitate au fost agresiunea materială şi în egală măsură subminarea
morală prin tot felul de abordări prin care se pare că societatea de astăzi excelează.
Dacă nu vom găsi un etalon valoric cu care sã ierarhizăm preţuirea pe care o
acordăm altora şi nouă, lumea nu va putea face altceva decât să continue a se scufunda
în haos. (Grigore. T. Popa)
Bibliografie:
Cuznețov Larisa, Filosofia și axiologia educației, suport de curs;
Cuznețov Larisa, Filosofia practică a familiei ,Chișinău, 2013;
Lazăr Iulia, Olariu Eugenia, Aramă Doina , Filozofie (Tip A), Manual clasa a XIIa, Ed. CD PRESS, 2007.
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ȘCOALA ȘI FAMILIA,
PILONII REALIZĂRII EDUCAȚIEI COPILULUI

Prof. înv. primar Hurdea Liliana
Școala Gimnazială ,,Aron Cotruș” Arad

Școala şi familia sunt cei doi factori importanţi, cei doi piloni de rezistenţă ai
educaţiei moral-civice a elevilor din învăţământul primar, iar între aceştia se situează
şi mediul extraşcolar sau extrafamilial. În centrul tuturor pendulează copilul, obiect şi
subiect al educaţiei, proces complex care începe de la cea mai fragedă vârstă.
Până la 6 ani, toţi membrii familiei sunt implicaţi în realizarea procesului de
educare a copilului mic. Se vorbeşte adesea despre „cei şase ani de-acasă”, etichetă
fără conţinut pentru unii, dar semnificativă pentru cine cunoaşte mai bine influenţa
covârşitoare a educaţiei din familie pentru tot restul vieţii, în bine sau în rău.. Dintre
toţi membrii familiei, mama este cea mai direct şi cu efecte mai mari implicată în
procesul complex de educare a copilului mic: „ea îi trasmite afecţiunea deplină,
gingăşia, tandreţea, însuşiri pe care nu le posedă într-un grad atât de mare decât mamă
iubitoare, fericită de copilul din braţele sale.
După 6 ani, educaţia copilului este preluată în mare măsură de şcoală. O educaţie
completă, înţeleasă atât în sens afectiv, cât şi în sens instructiv, nu o pot oferi decât
familia şi şcoala împreună. Astfel, raportul corect dintre familie şi şcoală, colaborarea
dintre ele au un rol foarte important. Familiile trebuie să fie implicate în îmbunătăţirea
învăţării acasă, precum şi în şcoală. Familiile pot întări învăţarea acasă, prin implicarea
în şcolile în care studiază copiii, încurajându-i pe aceştia să participe la lecţii şi
susţinându-le interesul pentru discipline interesante.
Este foarte greu să educi un copil. Comparativ cu generaţiile anterioare, familia
de azi petrece foarte puţin timp împreună. Părinţii şi copiii se confruntă cu dorinţa de
a echilibra cererile vieţii de familie cu cele impuse de locul de muncă. Părinţii se află
într-o perioadă când petrec foarte puţin timp cu copiii lor şi de aceea simt o nevoie
imperioasă de a se implica în educaţie. Pe de cealaltă parte, şcolile trebuie să răspundă
nevoilor părinţilor şi să le ofere acestora sprijinul necesar pentru a se putea implica în
procesul de învăţare a copilului. Părinții ar trebui să realize o serie de activități
împreună cu copiii lor:
 să elaboreze un program zilnic pentru teme, care să fie verificat regulat; să
existe un loc liniştit de studiu, fără televizor sau radio. Să se descurajeze convorbirile
telefonice în timpul lucrului. Părinţii să încurajeze eforturile copilului şi să fie
disponibili să le răspundă la întrebări, precum şi să discute cu ei ceea ce şi-au însuşit.
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 să citească împreună cu copilul. Părinţii trebuie să-l ducă pe acesta la
bibliotecă şi să-l ajute să-şi găsească cărţi potrivite. Când părinţii le citesc copiilor sau
citesc împreună cu ei performanţele acestora se îmbunătăţesc.
 Să folosească televizorul cu moderaţie. Să stabilească un anumit program la
televizor şi chiar să-l ajute să aleagă programele, să le urmărească împreună şi să le
discute.
 Să păstreze legătura cu şcoala. Să ştie ce învaţă copilul, care-i sunt temele şi
cum le rezolvă. Şă-şi stabilească un program în care să meargă la şcoală şi să discute
cu profesorii.
 Să-i laude pe copii şi să le aprecieze efortul . Să-i încurajeze să persevereze,
să cultive o atmosferă caldă, dar în acelaşi timp să stabilească standarde referitoare la
modul de rezolvare a temelor.
Părinţii joacă un rol dominant în influenţarea încrederii şi motivaţiei copilului
de a deveni un om de succes. Ar trebui să-i încurajeze nu doar să-şi îmbunătăţească
temele, ci şi să-i introducă într-un program de îmbunătăţire a activităţilor lor.
Dacă familia este nucleul societăţii, şcoala este societatea însăşi redusă la o scară
de proporţii adecvată vârstei elevului. O bună colaborare între şcoală şi familie este
posibilă numai atunci când familia înţelege bine menirea şcolii: aceea de a fi „principal
izvor de cultură şi factor de civilizaţie”, iar şcoala nu vede în familie o „debara” unde
se aruncă toate rebuturile ei, ci un aliat, un colaborator sincer, permanent şi direct
interesat în întregul proces instructiv-educativ.
Colaborarea şcolii cu familiile elevilor se poate realiza la nivelul conducerii şi
al cadrelor didactice. Cea mai frecventă şi mai indicată este păstrarea legăturii dintre
şcoală şi familie la nivelul învăţătorilor, deoarece aceştia cunosc mai
bine particularităţile individuale ale elevilor, condiţiile lor de viaţă, prieteniile, mediul
familial şi social în care trăiesc, capacitatea lor intelectuală, randamentul la învăţătură,
aptitudinile acestora. Învăţătorii colaborează direct cu părinţii elevilor, indirect cu
bunicii sau rudele apropiate sau prin intermediul Comitetului de părinţi.
Colaborarea dintre şcoală şi familie trebuie să se realizeze în toate aspectele
concrete ale procesului instructiv-educativ: învăţătură, frecvenţă, comportament, ţinută
sau în mod facultativ (cercuri pe specialităţi, echipe artistice, competiţii sportive). Sub
orice formă s-ar manifesta elevul, învăţătorul şi părinţii trebuie să acţioneze la unison,
fără compromisuri şi abandonări în faţa greutăţilor întâmpinate, când este cazul.
Componentă, ca şi educaţia, a procesului de învăţământ, instrucţia este apanajul
şcolii, ca instituţie investită cu atribuţii speciale în acest domeniu. Ea se bazează pe
predare, adică transmitere de cunoştinţe, şi învăţare, adică receptarea acestora şi
aplicarea lor în practică. Predarea implică numeroase cunoştinţe de didactică, ştiinţa
organizării şi desfăşurării procesului de învăţământ, deci şi a instrucţiei în şcoală.
Dacă predarea presupune un învăţător şi o lecţie, învăţarea, în sens strict, este
activitatea organizată şi susţinută în vederea atingerii unui scop superior, formarea
omului instruit, capabil să facă faţă multiplelor cerinţe ale societăţii moderne. Instrucţia
cere eforturi de durată, atât din partea elevului, cât şi din partea învăţătorului. Învăţarea
implică unele obligaţii din partea elevului: cuprinderea într-o anumită clasă, la o şcoală,
deci şcolarizarea, frecvenţa cu regularitate a cursurilor, punctualitatea şi pregătirea
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zilnică a lecţiilor. Colaborarea învăţătorului cu familiile copiilor ajunşi la vârsta
şcolarizării este hotărâtoare, aceasta trebuind să fie principială, fără indulgenţă, dar şi
fără rigiditate, fără dictat şi constrângere. De aceea, învăţătorilor le revine în primul
rând obligaţia de a cunoaşte din timp situaţia fiecărui copil ajuns la vârsta de şase ani,
dar şi părinţilor de a se consulta din timp cu medicii şcolari şi mai cu seamă cu
învăţătorii.
Mai actuală decât şcolarizarea a rămas frecvenţa, adică participarea zilnică a
elevilor la lecţii şi la celelalte activităţi educative organizate de învăţător. Instrucţia se
bazează pe predare şi aceasta înseamnă că numai cine frecventează regulat cursurile
poate asimila uşor şi integral cunoştinţele prevăzute în programele şcolare şi incluse în
manuale.
Orice absenţă înseamnă un gol, iar mai multe goluri duc la ruperea înlănţuirii
logice a informaţiilor, în aşa fel încât elevul care o zi merge la şcoală şi una lipseşte să
se găsească în situaţia unei roţi dinţate care se deplasează pe un plan drept, opintinduse, zguduindu-se, poticnindu-se.
Mecanismul motivării absenţelor trebuie simplificat, iar colaborarea
învăţătorului cu părinţii să se realizeze principial, fără concesii şi slăbiciuni de o parte
sau de alta. Familia abdică uneori de la răspunderile ei şi în privinţa conştiinţei
cetăţeneşti, iar învăţătorii (în unele situaţii), din slăbiciune, închid ochii atunci când
ar trebui să fie mai vigilenţi.
Familiarismul în relaţiile dintre învăţător şi părinţi este tot atât de dăunător ca şi
rigiditatea, ostentaţia şi absolutizarea. Implicată în frecvenţă este şi punctualitatea, a
cărei soluţionare este labilă şi diferit tratată de familie şi de şcoală. Învăţătorul
o priveşte cu toată seriozitatea şi luptă să elimine complet întârzierile de la cursuri, mai
ales pe cele de la prima oră. Părinţii, uneori le privesc cu uşurinţă. Scuzele par
justificate şi inofensive, dar argumentele sunt puerile. Se pierde din vedere esenţialul:
şcoala educă viitori cetăţeni.
Toţi factorii educativi au o influenţă importantă asupra dezvoltării personalităţii
elevilor din învăţământul primar, dacă se realizează o unitate de cerinţe educative. În
toate cazurile, instrucţia rămâne pivotul relaţiei dintre învăţător şi familie în
învăţământul primar, iar familia este principalul colaborator al şcolii în toate
problemele mari şi mici care intervin pe parcursul celor patru ani de studiu.
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Importanţa colaborării grădiniţă – familie
în educarea copilului

Prof. înv. preşcolar Iacob Diana
Grǎdiniţa P. N. nr. 6 Lugoj

Complexitatea actului educațional, a realităţii umane și sociale contemporane și
sarcinile tot mai dificile cărora trebuie să le facă faţă procesul educaţional, fac să se
identifice tot mai multe fisuri în relaţia amintită. S-a demonstrat faptul că deciziile,
acţiunile și rezultatele educaţiei nu mai pot fi realizate decât în comunitatea de opţiuni
dintre mediile responsabile – familie – grădiniţă - comunitate.
Colaborarea dintre instituţia de învăţământ și familie presupune o comunicare
efectivă și eficientă, o unitate de cerinţe și o unitate de acţiune când este vorba despre
interesul copilului.
Colaborarea și cooperarea părinţilor cu instituţia de învăţământ sunt eficiente și
benefice ambilor factori, în condiţiile în care comunitatea este reală, în funcţie de
dimensiunea sa umană.
Procesul de integrare în societate începe în familie din timpul copilăriei, când
intervin primele contacte sociale și experienţe de viață și continuă de-a lungul vieţii.
In familie se formează cele mai importante deprinderi de comportament:
respectul, politeţea, cinstea, sinceritatea, răbdarea, ordinea, etc. In realizarea acestor
sarcini, modelul parental ajută cel mai mult, părinţii oferind copilului exemple de
comportamente în diferite contexte.
Activitatea educativă din grădiniţă nu poate fi izolată, separată de alte influenţe
educative ce se exercită asupra copilului și mai ales, de cea din familie. Educaţia trebuie
să se manifeste permanent, ca o acţiune coerentă, complexă și unitară a grădinţei și
familiei.
La intrarea în grădiniţă, părinţii sunt cei care deţin toate informaţiile legate de
copil: stare de sănătate, obiceiuri alimentare, particularităţi de învăţare, mod de
comportare, probleme în dezvoltare, etc.
Grădiniţa, ca instituţie care se conduce după principii și metode știinţifice, deţine
mijloace specifice pentru valorificarea potenţialului fizic și psihic al fiecărui copil.
Imbinarea în parteneriat a informaţiilor deţinute de părinţi cu cele ale grădiniţei trebuie
să fie în beneficiul copilului.
Termenul de parteneriat presupune realizarea unei alianţe pentru atingerea unor
obiective comune. Pentru ca parteneriatul să funcţioneze este nevoie de respect,
încredere reciprocă, consens cu privire la scopurile acţiunii și strategiilor de atingere a
acestora și de asumare în comun a drepturilor și responsabilităţilor.
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Parteneriatul dintre grădiniţă și familie reprezintă o primă experienţă relaţională
și de colaborare a părinţilor cu persoanele profesioniste în domeniul educaţiei.
Educaţia copilului este o acţiune care presupune și schimb de experienţe, de
competenţe și valori între toţi adulţii care îl susţin în dezvoltare și cu care acesta intră
în contact. Acest lucru presupune ca parteneriatul educaţional dintre familie și grădiniţă
să se extindă și către comunitatea care le include.
Colaborarea dintre instituţia de învăţământ și familie presupune o comunicare
efectivă și eficientă, o unitate de cerinţe și o unitate de acţiune când este vorba despre
interesul copilului.
Colaborarea și cooperarea părinţilor cu instituţia de învăţământ sunt eficiente și
benefice ambilor factori, în condiţiile în care comunitatea este reală, în funcţie de
dimensiunea sa umană.
Părinţii pot influenţa comunitatea ca indivizi sau ca membrii ai unui grup. Ei pot
contribui la dezvoltarea comunităţii și la fixarea priorităţilor sociale.
In orice parteneriat educaţional este important să fie implicaţi copiii, iar
activităţile desfășurate să fie în beneficiul acestora.
Prin crearea parteneriatului grădiniţă – familie, copiii câștigă un mediu de
dezvoltare mai bogat, între participanţi se creează relaţii pozitive și fiecare își va
dezvolta sentimentul coeziunii sociale.

Bibliografie:
1. ***, ʺCuriculum pentru învăţământul preșcolarʺ, Editura DPH, București, 2009.
2. ***, ʺRevista învăţământului preșcolar și primar 1-2/2014ʺ, Editura Arlequin,
București, 2014.
3. Dumitru Gherghina, Cornel Novac, Alexandru Mitrache, ʺDidactica activităţilor
instructive-educative pentru învăţământul preșcolarʺ, Editura Didactica Nova, Craiova,
2005.

517

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 1, ianuarie, 2022

Grădinița de azi oferă un viitor adulților de mâine

Prof. Igna Anca Maria
Grădinița cu P. P. nr. 19 Sibiu

Viitorul nostru să fie oare în strânsă legătură cu educația, pe care o primim în
primii ani de viață? Ce slogan mai potrivit puteam să alegem, pentru a atrage atenția la
această realitate? Cum se explică faptul că nu este unanim recunoscut acest fapt
evident?
Plecând de la aceste frământări am căutat un slogan captivant, menit să
concentreze întreaga esență a unui fapt, care este obligatoriu să fie luat în considerare,
de către toți cei implicați în educație, de la părinți și educatori la comunitate. Astfel am
ajuns la concluzia că ar fi potrivit și sugetiv sloganul: „Grădinița de azi oferă un viitor
adulților de mâine“.
Am încercat de cele mai multe ori să transmitem acest mesaj către toți cei
implicați, prin intermediul proiectelor desfășurate în parteneriat cu părinții sau
comunitatea locală, prin intermediul concursurilor cu scop educativ sau prin
organizarea de lecții deschise și serbări tematice, care au mijlocit prezentarea de
activități cu caracter demonstrativ.
Site-ul grădiniței a avut un rol important în prezentarea activităților desfășurate
cu preșcolarii, astfel că în ultimii ani am primit un feedback pozitiv în ceea ce privește
gradul de satisfacție al părinților, motiv pentru care acesta se actualizează constant cu
informații relevante despre diverse evenimente, proiecte, informații utile, schimbări
legislative și organizarea activităților din instituția de învățământ.
Tot prin intermediul site-ului publicăm în fiecare an școlar oferta educațională,
care înlesnește parcurgerea de opționale pe teme diverse, orientate spre cunoaștere și
dezvoltare de competențe pe nivele de vârstă.
Toate cele mai sus prezentate contribuie la formarea unei imagini clare despre
unitatea de învățământ, menite să atragă părinții, care își doresc să înscrie copiii în
grădinița noastră.
Analizând demersurile pe care le-am intreprins până în prezent coroborat cu
rezultatele putem spune că intenția noastră de a transmite un mesaj cu privire la
importanța educației și a rolului grădiniței în viața preșcolară s-au dovedit benefice,
fiind văzute ca pe reale oportunități în pregătirea copiilor pentru viață și integrarea întro societate în continuă dezvoltare.
Întreaga activitate de promovare a imaginii grădiniței reprezintă un mecanism cu
scopul de a prezenta activitatea în sine, dar și de a atrage alți beneficiari ai educației,
care se bazează pe capacitatea noastră, a educatoarelor de a le prezenta într-un mod
desăvârșit și profesionist acest univers.
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Importanța parteneriatului cu părinții
în realizarea activităților educative

Igna Crina Cornelia – profesor în învățământul preșcolar
Grădinița cu program prelungit "Căsuța poveștilor", Cluj-Napoca

Grădinița este un important mediu de socializare unde copiii interacționează cu
alți copii dar și cu adulții într-un cadru plăcut adecvat nevoilor individuale ale acestora.
Copilul preșcolar începe să-și definească treptat începutul personalității sale. În cadrul
grupei el trăiește prima experiență a vieții în colectivitate, a vieții sociale.
Educaţia făcută de primii educatori – părinţii - ca şi cea a grădiniţei, se răsfrânge
asupra tuturor laturilor personalităţii copilului, în funcţie de particularităţile de vârstă
şi individuale ale acestuia. Pe măsură ce copilul se dezvoltă, cresc şi trebuinţele şi
dorinţele lui. În acelaşi timp şi grădiniţa, ca primă instituţie care se conduce după
principii şi metode ştiinţifice, contribuie la formarea şi dezvoltarea copilului.
Cunoașterea de către părinți a specficului învățământului preșcolar, implicarea
acestora în activitățile desfășurate zilnic în grădiniță precum și cunoașterea progresului
școlar al copiilor și aportul adus de unitatea de învățământ în acest sens.
Activitatea cu părinţii a debutat în prima lună a anului şcolar, în septembrie
,,Grădiniță, bine te-am găsit!”. Cu ocazia acestei întâlniri, părinţii au fost informați cu
privire la procesul instructiv-educativ și la regulile de distanțare: prezentarea regimului
zilnic, a orarului, a structurii anului şcolar, stabilirea comitetului de părinţi și asupra
regulilor de ditanțare și frecventare a grădiniței;
În luna octombrie, activitate cu părinţii s-a axat pe rezultatele preşcolarilor
obţinute la evaluarea iniţială. Această activitate a avut ca temă ,,Rezultatele copiilor
noştrii’’, în cadrul căreia părinții au fost informați despre rezultatele obținute de copii,
prin observare directă, discuții libere, activități derulate pe domenii experiențiale De
asemenea în luna octombrie au mai avut loc discuţii asupra activităţii la grupă,
prezentarea unor momente din cadrul activităţilor desfăşurate.
Începând cu data de 22 octombrie 2020, activitatea grupelor s-a desfășurat în
mediul online. S-a adaptat modalitatea de interactiune cu copiii, la specificul
activităților planificate.
Modalitățile de comunicare cu copiii au inclus: email-uri adresate părinților care
au cuprins activități filmate, fotografii, link-uri, fișiere, prezentări ppt.
Activitățile extrașcolare s-au derulat, în continuare, prin intermediul platformei
online, respectându-se în cea mai mare parte temele prevăzute în planul managerial.
În luna decembrie am derulat activitatea intitulată «Luna decembrie si bucuriile
ei», copii având sarcina să îndoaie bucățile de hartie conform modelului și indicațiilor
primite pentru a realiza ghirlande de Crăciun. Ne-am desfășurat activitatea urmărind
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realizarea decorului pentru impodobirea bradului de Crăciun, iar copiii au fost foarte
încântați să vadă finalitatea activității derulate în mediul apropiat, al casei.
În luna februarie am derulat activitatea «Iubim cărțile», în cadrul căreia am urmărit
participarea la activități de lectură a cărților ilustrate, de povesti, precum și cultivarea
interesului pentru cărți, implicarea copiilor în activități variate cu cartea. Am derulat
activități de lectură a cărților ilustrate, de povesti, pentru copii, am creat povești după
un început dat, am făcut jocuri de rol. În cadrul acestor activități ne-am bucurat de
sprijinul și susținerea părinților, care au fost alături de copii și le-au pus la dispoziție
tot ce aveau nevoie pentru a desfășura cu succes activitățile propuse.
Am derulat activitatea «Cadou pentru mama mea » în luna martie cu scopul de a
cultiva gustul pentru frumos al copiilor, de a sensibiliza copiii față de apropierea
sărbătorii mamei prin implicarea lor în activități de pictură, îndoire, lipire, cu scopul
realizării de surprize pentru mămici.
Cu toții știm că internetul este foarte util în învățare, atât în cazul celor mici, cât
si 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. Copiii preferă să învețe
în diferite moduri: unora le place să studieze singuri, altora sa acţioneze în grup, unii
preferă să îi observe pe alţii, alţii fac câte puţin din fiecare.
Colaborarea cu părinții a fost deosebit de importantă, atât pentru a sprijini copiii
pentru a putea continua procesul de învățare, în online, cât și pentru a selecta
informațiile care ajung la copil, prin accesul la internet, oferind copiilor materiale
adecvate, benefice dezvoltării copiilor la vârsta preșcolară.
Ținând cont de nevoile copiilor cadrele didactice cooperează cu părintii privind
următoarele aspecte: comunicare efectivă și eficientă în interesul copiilor, să formeze
o relatie pozitivă grădiniță – familie printr-un sistem de valori si cerinte comune, să
existe permanent un schimb de informații despre copii.
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Little prince, Antoine de Saint-Exupéry – proiect eTwinning
la Grădinița Vinerea în anul școlar 2021-2022

Prof. înv. preșc. Ignat Diana-Damaris

„Copiii trebuie să fie îngăduitori cu oamenii mari”
(Antoine de Saint-Exupéry, Micul Prinț)
O poveste fascinantă atât pentru cei mari, cât și pentru cei mici, care transmite
valori morale și sociale, precum prietenia, loialitatea, fidelitatea, sacrificiul, ajutorul
oferit celorlalți, importanța îngrijirii și protejării Planetei și a mediului înconjurător.
Am ales implicarea în acest proiect de parteneriat eTwinning cu preșcolarii
grădiniței Vinerea (Cugir) deoarece oferă multiple oportunități de dezvoltare și
colaborare – la nivel național și internațional cu diferite unități de învățământ,
diseminare de bune practici și metode de realizare a activităților, schimburi
informaționale și modele acționale.
La nivelul comunității locale, preșcolarii și cadrele didactice din unitate au fost
implicați în acțiuni umanitare în cadrul proiectului, prin realizarea de felicitări de
Crăciun și donarea acestora în cadrul unei farmacii (fiecare persoană bolnavă a primit
medicamentul însoțit de o felicitare) și în cadrul Centrului pentru Persoane Vârstnice
din Sebeș.
De asemenea, au avut loc întâlniri online cu grădinițele partenere, iar cadrele
didactice implicate în proiect susțin o comunicare frecventă cu partenerii prin
intermediul grupurilor de socializare și a platformei eTwinning, împărtășind ideile și
activitățile realizate cu preșcolarii.
Activitățile se desfășoară lunar, având diverse tematici care să cuprindă
dezvoltarea holistică a preșcolarilor, astfel: activități de dezvoltare a limbajului
(povestire, teatru, explorarea literelor etc), activități matematice și de cunoașterea
mediului (discutăm despre Planete, cifre, numărăm personajele din poveste, învățăm
despre animale), activități de dezvoltare socio-emoțională (despre prietenie, loialitate,
curaj, dragostea pentru cei apropiați), dar și activități de dezvoltare psihomotrică.
De asemenea, în cadrul proiectului este susținută practica „mentoratului”,
deoarece participanții mai puțin inițiați au ocazia de a învăța alături de colegii cu
diverse experiențe profesionale și de a studia modele de bune practici pentru activitatea
la grupă sau la clasă.
Povestea mai puțin cunoscută reușește să capteze atenția celor mici într-un mod
unic, deoarece apar asocieri inedite de personaje, de locuri, prezența spațiului terestru
și a celui cosmic, personaje animaliere cu care Micul Prinț interacționează și de la care
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acesta primește sfaturi, prietenia acestuia cu o floare neobișnuită și o derulare a unor
fapte deloc comune.
Prin toate aceste evenimente, preșcolarii își pot extinde sfera de cunoaștere și de
dezvoltare, iar cadrele didactice beneficiază de o colaborare valoroasă pentru
îmbunătățirea realizării procesului didactic.
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Promovarea imaginii şcolii

Prof. Ilie Eugenia
Liceul Tehnologic Drăgăneşti Vlaşca

Imaginea unei instituţii educaţionale este determinată de un ansamblu de criterii,
reguli şi interpretări care sunt structurate de-a lungul timpului şi transmise prin tradiţie,
modificate şi îmbogăţite succesiv cu elemente noi, acceptate si asimilate de comunitate.
Imaginea este dependentă de sistemul informaţional în care se formează, fiind
condiţionată de caracteristicile de vârstă, sex, religie, nivel de cultură şi instruire,
apartenenţa etnică sau politică etc. Imaginea unităţii de învăţământ este un complex
constituit din istoria organizației școlare, calitatea ofertei educative, performanțele sale
și stabilitatea instituțională, prestigiul în comunitate. În conturarea unei strategii de
optimizare a imaginii unei școli, se ține cont, în primul rând, de obiectivele instituției
școlare, dar și de orizontul de așteptare.
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.
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 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.
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.
De-a lungul timpului, activităţile de formare şi promovare a imaginii unităţii de
învăţământ au fost:
 difuzarea informaţiilor cu privire la oferta educaţională, programele și proiectele
educaţionale, baza materială, resursele umane, rezultatele şcolare;
 consilierea părinţilor privind orientarea şcolară;
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 dezvoltarea de parteneriate eficiente la nivel local, judeţean, regional, național
în scopul promovării imaginii instituției noastre şi a corelării ofertei educaţionale
cu cerinţele de pe piaţa muncii locale / regionale;
 promovarea imaginii instituţiei prin diverse surse informaţionale (presă locală
scrisă, internet).
 promovarea imaginii şcolii prin participarea la diferite concursuri, simpozioane,
etc.
În concluzie, imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce
așteaptă și au nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale,
individualizarea învățării, combaterea discriminării, reducerea violenței, promovarea
unui comportament moral pozitiv și participarea la activități extrașcolare. Școala
noastră, în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante.
Bibliografie:
1. Bunescu, Gh . Negreanu, Educația informală si mass media ,Institutul de știinte
ale Educatiei, Bucuresti, 2005;
2. Florica Ortan, Pedagogie si elemente de pshologie, Ed.Risoprint, Cluj –Napoca,
2012.
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR ILIE IOANA CRISTINA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ GURA ȘUȚIISTRUCTURĂ GRĂDINIȚA CU P. N. GURA ȘUȚII

În zilele noaste, unitatea de învățământ trebuie să fie pregătită să facă față unor
cerințe tot mai complexe din partea societății contemporane și să își revendice locul
său în viața copiilor pe care îi educă dar și în centrul comunității. Cerințele
beneficiarilor fac din unitatea de învățământ un cadru viu, un mediu în continuă
schimbare. Internetul, privit cu reticență inițial, a devenit acum un mediu de promovare
nelimitat, prin care o școala își poate construi o imagine.
Deschiderea spre nou se realizează datorită cadrelor didactice pregătite, care
intervin în favoarea acestei dezvoltări continue a școlii. Analizând ceea ce se cere de
la unitatea de învățământ, putem stabili și cum anume o putem promova. Beneficiarii,
atât direcți, cât și indirecți (elevii, părinții, angajatorii) sunt cei ce intră în contact cu
mediul școlar, comunitatea fiind astfel influențată de școala.
Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în
procesele de descentralizare şi asigurare a calităţii este susținută de personalizarea
ofertei educaţionale la nivel instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în
funcţie de nevoile şi interesele partenerilor şi beneficiarilor procesului educational.
Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se
realizează, în primul rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții
fiind, în principiu, primii interesați de acest aspect.
Pentru promovarea imaginii școlii în care predau, am propus următoarele
obiective:
-Creşterea calităţii învăţământului prin optimizarea relaţiei şcoală-familiesocietate;
-Optimizarea activităţii de formare continuă a cadrelor didactice;
-Cunoaşterea nivelului, varietăţii şi complexităţii intereselor educaţionale ale
elevilor, a nivelului de aşteptare al părinţilor în raport cu oferta şcolii şi cerinţele
societăţii;
-Abilitarea cadrelor didactice privind prezentarea unei oferte educative pentru
petrecerea timpului liber al elevilor;
-Formarea simţului moral şi a gustului estetic, a receptării cu discernământ a
frumosului;
-Optimizarea nivelului cultural al preșcolarilor și elevilor;
-Stimularea creativităţii şi cultivarea interesului pentru limba română prin
activităţi extracurriculare şi opţionale;
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-Implicarea elevilor în activităţi extracurriculare care să contribuie la formarea
lor umană, socială şi civică;
-Mediatizarea performanţelor şi reuşitelor elevilor şi cadrelor didactice;
-Construirea unei echipe manageriale ale cărei atribuţii să fie centrate pe
promovarea intereselor şcolii.
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AGRESIVITATEA LA PREȘCOLARI

PROF. ILIE - LÎLĂ ALINA - FLORENTINA
PROF. NICULESCU CORNELIA
GRADINIȚA NR. 233, SECTOR 2, BUCUREȘTI

Motto: “Fericit este copilul care găseşte, în fiecare etapă a drumului, pe
educatorul capabil să insufle treptat forţa şi elanul necesare împlinirii destinului său
de om” Maurice Debesse
Se spune că „în lume sunt mai multe conflicte decât fire de nisip” şi poate că
este adevărat, tot atât de adevărat pe cât este şi faptul că însuşi societatea ne
influenţează sistemul de valori, principii şi credinţe, comportamentul şi punctele de
vedere asupra conflictelor.
O privire ofensivă, o replică depreciativă sunt capabile să determine un conflict.
Oricine poate şi trebuie să trateze situaţiile conflictuale astfel încât comportamentul
atacatorului să nu se accentueze şi respectul faţă de propria persoană să nu fie lezat.
Cauza generală a unui conflict este ineficienţa sau incompatibilitatea comunicării.
Comunicarea a dus la progrese de-a lungul timpului. Progresul e stimulat de
îmbunătăţirea comunicării. Cauzele ce generează conflicte între copii sunt însă diverse
şi specifice.
Iată câteva dintre cauzele ce generează conflicte între copii: sentimente diferite;
existenţa grupurilor, prieteniilor; situaţie de adaptare; sarcină grea, inedită; un membru
agresiv; resurse limitate (spaţiu, logistică, materiale); distribuirea unor roluri;
ambiguitatea sarcinilor, cerinţelor; schimbarea, ieşirea din rutină; încălcarea nevoilor
fundamentale ale omului: libertatea, afirmarea, succesul, cunoaşterea, acţiunea; valori
morale, sociale diferite; percepţii diferite ale realităţii; interese diferite – care determină
explicaţii şi preocupări diferite; alterarea nevoilor psihologice: respectul de
sine,liniştea interioară, afecţiunea, fericirea – care pot genera conflicte între indivizi
„Fiecare clasă trebuie să aibă reguli. Orice clasă are nevoie de câteva reguli,
niciuna nu are nevoie de prea multe; prea multe reguli creează confuzii în rândul
elevilor şi pot deveni imposibil de impus. Câteva reguli bine definite, care să convină
atât elevilor cât şi profesorului, se vor dovedi ideale ”(K. Moore) .
Regulile care guvernează situaţia „normală” dintr-o sală de clasă trebuie să
satisfacă următoarele criterii: relevanţa, proprietatea de a fi semnificative, pozitivitatea.
Pentru a fi relevante, regulile trebuie să evite extremele: să nu fie nici atât de generale
încât să nu se potrivească nici unei situaţii reale, dar nici atât de specifice încât fiecare
lecţie nouă să reclame alte reguli. Relevanţa presupune o anumită ierarhie a regulilor,
prezenţa unei compatibilităţi între acestea, precum şi o relativă flexibilitate în interiorul
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ierarhiei respective. Educatoarele ar trebui să negocieze lista de reguli încă în cursul
primelor întâlniri cu părinţii şi preşcolarii. Acestea pot acoperi mai multe domenii:
intrarea în clasă, mişcarea în timpul activităţilor, modalităţi de adresare, când se
vorbeşte şi când se tace în sala de clasă, cine se ocupă de distribuirea materialelor.
Vom prezenta cateva reguli stabilite împreună cu copiii grupelor la care lucrăm:
salutul la sosirea si plecarea din gradinţa, folosirea formulelor de politeţe; să lucreze în
linişte pentru a nu deranja pe ceilalţi; să asculte pe cel ce vorbeşte fără a-l întrerupe;
să respecte munca colegului şi să se ajute între ei; să se deplaseze şi să acţioneze întro manieră ordonată; să evite comportamentul de bătăuş / certăreț; să întreţinem jucăriile
şi materialele cu care lucrăm şi să le aşezăm la locul lor după folosire.
O formulare pozitivă a regulii oferă o ţintă de atins şi este preferabilă unei
formulări negative, care implică ceva de evitat. Este mai eficient să spui „lucrează în
linişte” decât „să nu vă mai aud că vorbiţi”.
Componenţa grupei de copii pe care o conducem este foarte diversă: copii de
etnii diferite, copii cu cerinţe speciale, cu ritmuri şi nivele diferite de dezvoltare. În
această situaţie ne-am angajat într-un permanent maraton al schimbării, într-o continuă
căutare şi găsire de soluţii care să permită adaptarea grădiniţei la nevoile şi
particularitaţile copiilor.
„Sprijin şi educaţie pentru toţi, grijă şi atenţie pentru fiecare“- aceasta este
politica pe care o promovăm.
Crezul nostru este acela că educatoarea este cea care deţine cheia reuşitei
copilului. Ea este cea care face ca grădiniţa să fie o instituţie plăcută şi respectată,în
care copiii şi părinţii păşesc cu drag. De ea depinde dacă copilul,cu modul său propriu
de dezvoltare,cu influenţele socio-familiale ce acţionează asupra sa,reuşeşte să se pună
cu adevărat în valoare.
Printr-o bună cunoaştere a fiecărui copil,educatoarea este în măsură să adapteze
curriculum-ul astfel încât să sprijine dezvoltarea adecvată a tuturor copiilor.
Dacă educatoarea reuşeşte să găsească locul şi rolul adecvat prin care fiecare
copil să se pună în valoare după forţele şi posibilităţile sale, atunci putem spune că în
grădiniţă se realizează educaţia pentru toţi.
Grădiniţa trebuie să se alinieze principiilor educaţiei integrate şi educaţiei
incluzive în special. Astfel, toţi copiii trebuie să înveţe împreună, indiferent de
dificultăţile pe care le întâmpină şi de diferenţele dintre ei şi e nevoie de acordarea
întregului sprijin suplimentar copiilor cu cerinţe speciale care au nevoie de educaţie
corespunzătoare.
Copilul trebuie să fie liber să se joace, să crească sănătos şi să fie hrănit, să
primească o educaţie, să fie tratat fără prejudecăţi. El trebuie să înveţe să interacţioneze
cu semenii săi, să beneficieze de şanse egale indiferent de etnie, să fie sprijinit când are
necazuri, ajutat să devină o persoană responsabilă,capabilă la rândul său să ofere sprijin
mai departe unei familii şi să fie într-adevăr un stâlp al societăţi în care s-a născut.
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În sistemul social de educație și învățământ, cadrul didactic trebuie să se
raporteze la cei pe care îi educă, să stabilească relații de cooperare cu părinții acestora
și cu alți factori interesați ai societății. El nu educă numai la catedră sau în clasă, ci,
prin fiecare contact relațional cu copiii și părinții, desfășoară o muncă de creștere și
dezvoltare, de conducere și direcționare.
Activitatea educatorului se desfășoară în fața unor individualități psihice umane
în formare. Deci educatorul are resonsabilități maxime în ce privește comportamentele
și intervențiile lui. Educatorul are, de asemenea, un rol decisiv în rezolvarea
conflictelor, în luarea celor mai importante decizii.
Activitatea de luare a unei decizii presupune trei etape:
1. Pregătirea deciziei – include identificarea problemelor, obținerea
informațiilor necesare despre aceste probleme, selecționarea, organizarea și
prelucrarea informațiilor, elaborarea variantelor de acțiune și a proiectelor planurilor
de măsuri.
2. Adoptarea deciziei – implică o activitate de analiză și comparare a avantajelor
și dezavantajelor fiecărei variante, urmată de alegerea variantei celei mai avantajoase.
3. Aplicarea deciziei -implică o serie de activitați de natura organizațională și
motivațională: comunicarea deciziei, explicarea și argumentarea ei, organizarea
acțiunii practice, controlul deciziei, reglarea acțiunii, adoptarea unor decizii de
corectare a deciziei inițiale.
Conflictul poate fi sănătos, depinde de cum îl gestionăm. Poate deschide calea
către dialog, poate înlesni exprimarea sentimentelor ambelor părți și poate realinia
relații.
În loc să luăm personal conflictul ca pe un atac, dacă ne uităm mai aproape, el
este un indiciu ale încrederii celeilalte persoane în noi, autenticității, deschiderii și
curajului. Când putem vedea conflictul în acest mod, putem folosi această energie
pentru a crea o conexiune mai profundă cu copiii noștri dacă trecem peste tendința
noastră de a ne lupta, de a ne concentra pe cine câștigă, cine are ultimul cuvânt, cine e
superior, cine are dreptate.
Atunci ne deconectăm complet de copii (sau persoana cu care suntem în conflict)
pe când dacă învățăm să tolerăm conflictul și să-l gestionăm, se poate transforma întrun moment de conectare.
Nimeni nu învață să rezolve conflictele cântând despre pace. Ce învață copiii în
timp ce rezolvă conflictele cu ceilalți? Gestionarea eficientă a conflictelor îl poate
învăța pe copilul tău abilități esențiale pentru viață: asertivitatea (să exprimi clar și ferm
ceea ce simți, vrei sau nu vrei), independența (nu am nevoie mereu de un adult prin
preajmă să-mi rezolve problemele, pot să rezolv multe din ele singur), setarea de limite
sănătoase pentru sine și respectarea limitelor celorlalți (când cineva spune STOP,
trebuie să mă opresc) și abilități de negociere (gândire de tip câștig-câștig).
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Dezvoltarea abilităților de rezolvare a conflictelor este, probabil, cea mai
importantă lecție din copilăria mică. Rezolvarea problemelor este una din cele mai
importante abilități pentru viață iar rezolvarea conflictelor eficient stă la baza
inteligenței sociale.
Vorbim de o abilitate ce se poate dezvolta numai prin practică. Copiii nu pot
învăța să rezolve conflictele, evitându-le. Ei au nevoie să se joace și să intercționeze cu
alți copii cât mai mult pentru a experimenta conflictul și a exersa rezolvarea lui. Aceste
abilități pot fi învățate de copii de 2-3 ani și perfecționate de cei de 5-6.
“Arta de a lucra cu oamenii se constituie distinctă a conducătorului modern din
învățământul de toate gradele.” Ioan Jinga
BIBLIOGRAFIE:
BĂBAN, ADRIANA - Consiliere educaţională, Cluj Napoca, 2001.
STAN, EMIL - Managementul clasei - Aramis Bucureşti -2006
NICULA,IOAN - „Microsociologia colectivului de elevi”,Revista Învăţământul
preşcolar nr.3-4/2006
IUCU,ROMIŢĂ B. - Pedagogie,Editura Humanitas Bucureşti, 2002
UNGUREANU, D. - Educaţia integrată şi şcoala incluzivă, Editura de Vest,
Timişoara, 2000
JOIŢA , ELENA - Managementul educaţional , Editura Polirom Bucureşti, 2000
JINGA , IOAN - Managementul învăţământului , Editura Aramis Bucureşti, 2002
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PROIECT DE LECȚIE

ȘCOALA PRIMARĂ MOTIȘ
PROF. ÎNV. PRIMAR: ILIEȘIU ANDREEA COSMINA

CLASA I
ȘCOALA PRIMARĂ MOTIȘ
PROF. ÎNV.PRIMAR: ILIEȘIU ANDREEA COSMINA
ARIA CURRICULARĂ: Consiliere și orientare
DISCIPLINA: Dezvoltare personală
SUBIECTUL: Emoţiile mele. Cum îmi exprim emoţiile?
TIPUL LECŢIEI: transmitere și însușirea de noi cunoștințe
SCOPUL LECȚIEI: consolidarea priceperilor de identificare și stăpânire a emoțiilor
de bază
DOMENII INTEGRATE:
Comunicare în limba română
Arte vizuale și abilități practice
Muzică şi mişcare
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
Pe parcursul şi la sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:
O1: - să răspundă corect la întrebările adresate pe marginea textului audiat;
O2: - să identifice emoţiile în funcţie de indicii nonverbali;
O3: - să clasifice emoțiile întâlnite după criteriul dat;
O4: - să identifice propriile emoţii în situaţii date.
STRATEGIA DIDACTICĂ
1. RESURSE PROCEDURALE
- conversaţia, observația, exerciţiul, explicația, jocul didactic.
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2. RESURSE MATERIALE
- emoticoane, pălăria cu emoții, creioane colorate, foi A4, textul lecturii Ce-i mai uşor?
3. RESURSE UMANE: 12 elevi
4. FORME SI TEHNICI DE EVALUARE: observarea sistematică a comportamentului
5. FORME DE ORGANIZARE: Frontală, individuală
DURATĂ: 45 minute
BIBLIOGRAFIE:
Programa şcolară pentru disciplina Dezvoltare personală, clasa pregătitoare, clasa
I şi clasa a II-a, aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013

DEMERSUL DIDACTIC
1. Moment organizatoric
Se pregătesc materialele necesare desfășurării optime a lecției.
2. Captarea atenţiei
Propun spre desfășurare jocul Pălăria emoțiilor.
Descrierea jocului:
Într-o pălărie se află imagini reprezentative pentru emoțiile de bază (bucurie, tristețe,
frică, furie).
Învăţătoarea va extrage câte o imagine din pălărie.
Inițiez o discuție pe baza imaginilor găsite, a situațiilor prezentate și realizez legătura
cu noua lecție.
3. Anunţarea temei
 Copiii sunt anunţaţi că vom desfășura o activitate de dezvoltare personală în care
vom vorbi despre emoții și comportamente generate de acestea, vom recunoaște
emoțiile de bază, vom împărtăși situații în care am trăit anumite emoții și vom exprima
prin mimică și gesturi emoțiile sugerate.
4. Dirijarea învăţării
Citesc o adaptare a poveştii “Ce-i mai ușor?” (Anexa 1)
Solicit elevii să fie atenți și să selecteze tipuri de emoţii care marchează
personajele poveștii.
Adresez întrebări pentru verificarea înţelegerii textului.
Comunicăm despre emoțiile întâlnite în text.
Elevii exprimă ceea ce simt în legătura cu comportamentul personajelor.
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Se desprinde învăţătura povestirii, şi anume că frica poate genera minciuna, că nu
trebuie să ne fie frică să spunem adevărul, că trebuie să conștientizăm și să acceptăm
consecințele faptelor noastre.
5. Fixarea şi consolidarea cunoștințelor
Solicit elevilor să asocieze fiecărei emoții identificate câte un emoticon, iar apoi sa le
deseneze pe o foaie A4.
Fiecare elev are libertatea de a desena si colora emoticonul pe care il doreşte.
Desenul se va intitula Emoțiile din inima mea.
Fiecare elev va prezenta desenul cu emoticonul pe care la ales, argumentând alegerea
făcută prin prezentarea unei situații în care a simțit emoția pe care a reprezentat-o cu
ajutorul desenului.
Dirijez discuţiile cu elevii urmărind:
 înţelegerea de către copii a faptului că este firesc să simţim toate tipurile de
emoții, dar important este să învăţăm să ne controlăm emoţiile, astfel încât ele să
nu ne influenţeze comportamentul.
6. Încheierea activităţii
Adresez elevilor întrebarea: Ce fel de emoții le place să simtă? În urma răspunsului
primit, vom interpreta cântecul Dacă vesel se trăiește.
Apreciez activitatea elevilor din timpul lecţiei.
Anexa 1
CE-I MAI UȘOR?
Într-o bună zi, trei băieţi s-au dus în pădure să culeagă ciuperci, să se joace şi să
prindă păsări. S-au simţit atât de bine acolo, încât nici n-au băgat de seamă cum a trecut
ziua. Se însera când au pornit spre casă şi i-a cuprins frica. Erau speriati că-i vor certa
părinții!
- Să vezi ce-o să păţim când o să ajungem acasă! S-au oprit în mijlocul drumului
şi s-au sfătuit ce să facă: oare să spună părinţilor lor o minciună, sau adevărul?
Primul băiat zise:
- Eu am să spun c-am fost în pădure şi că mi-a ieşit un lup în cale. Tata o să
înțeleagă şi n-o să mă certe!
Al doilea zise:
- Eu am să spun că m-am întâlnit cu bunicul. Mama o să se bucure şi n-o să mă
certe!
- Eu am să spun adevărul! zise cel de-al treilea băiat. E mai uşor! Întotdeauna e
mai uşor să spui adevărul, fiindcă nu trebuie să mai scorneşti nimic!
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Şi s-au dus fiecare la casele lor. Dar tocmai când primul băiat povestea mai cu
foc tatălui său despre lup, se pomeniră cu pădurarul.
- Nu se află nici un picior de lup prin părţile noastre, spuse el mirat.
Când auzi asta, tatăl băiatului se înfurie. Nu atât pentru că băiatul întârziase cât
pentru faptul că minţise.
Cel de-al doilea băiat a spus şi el acasă minciuna cu bunicul. Tocmai atunci sosi
bunicul la ei! Când află mama băiatului adevărul, se supără foc. Întâi pentru că băiatul
întârziase, şi, în al doilea rând, pentru că minţise.
Cel de-al treilea băiat şi-a recunoscut vina, cum a ajuns acasă. E drept că mamasa se întristase pentru că a întârziat, dar pe urmă l-a iertat. Băiatul și-a cerut scuze și
mama lui a fost fericită!
E mai ușor și mai bine să spui adevărul!
Frica trebuie învinsă, nu trebuie lăsată să genereze o minciună!!!

Ține minte: Totul pornește de la gând. Cum îți sunt gândurile așa îți este și viața!

534

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 1, ianuarie, 2022

GRĂDINIȚA ONLINE SINCRON...
O NOUĂ PROVOCARE

Prof. ILOȘVAI MELANIA BIANCA
GRĂDINIȚA CU P. P. NR. 9 BAIA MARE

Situată în zona centrală a oraşului, dar în acelaşi timp protejată de bulevarde şi
străzi intens circulate, în vecinatatea a două şcoli de tradiţie din oraş ,,N. Iorga” şi ,,G.
Coşbuc” grădiniţa noastră oferă într-o ambianţă plăcută cu multă veselie: siguranţă şi
educaţie de calitate!
Este o grădiniţă plină de copii voioşi, dornici dimineaţa să vină la grădiniţă şi
trişti când se despart de ea, o grădiniţă cu o curte de vis, cu pomi, flori, dotată cu aparate
de joacă ecologice, curte funcţională a copiilor şi numai a copiilor, o grădiniţă cu săli
de grupă mari amenajate pe sectoare, dotate cu mobilier specific, o grădiniţă, unde
putem desluşi in linişte tainele poveştilor şi basmelor, dar şi inţelepciunea
enciclopediilor alături de personal calificat; o grădiniţă cu coridoare împodobite cu
lucrările copiilor, cu expoziţii şi oferte de programe ce se adresează copiilor dar şi
adulţilor; cu o cameră funcţională pentru părinţi; cu un cabinet sanitar dotat atractiv
pentru copii (nu spaima acestora), o grădiniţă cu un colectiv deosebit de bine pregătit,
care stăpâneşte cele mai noi strategii de lucru cu copiii, care ştie cum trebuie să atragă
părinţii ca parteneri egali în educarea copiilor dar şi cum să colaboreze cu alţi factori
din comunitatea locală.
Suntem într-o continuă mișcare, iar timpurile trăite ne determină să părăsim
confortul grupei și să îmbrățișăm noutatea, ca pe un dar mult așteptat.
Grădinița online a venit cu multe provocări, atât pentru părinți, copii, cât și
pentru profesori. Pentru mult timp, trecerea de la măsuța din lasa de grupă la cea
improvizată acasă a constat în nedumerire și confuzie până a ajuns la un ritual zilnic.
Marea provocare a organizării și desfășurării învățământului on-line la vârsta
preșcolară este identificarea unor mijloace de învățare adecvate situației, dar, cel mai
important, adecvate vârstei.
Pentru început a fost nevoie să ne dăm timp să ne obișnuim cu predarea online
și să le dăm timp și copiilor din grupele cu care lucrăm. Este o experiență de învățare
nouă pentru noi toți.
A fost nevoie să ne familiarizăm cu funcțiile platformei pe care se desfășoară
activitățile și să exersăm activitatea înainte de a o preda prima oară, astfel încât să știm
ce avem de făcut și să fim mai relaxate. Înainte de activitate este necesar să ne asigurăm
că totul funcționează.
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Pe mine, grădinița online mă ajută să rămân conectată la informație și la viață.
În fiecare dimineață, îmi iau doza de energie, spunându-le copiilor „bună dimineața!”.
Cu o energie pozitivă care se transmite chiar și prin ecranul care ne aduce aproape
emoțional și ne ține la distanță fizic.
Pentru ca totul să iasă așa cum ne dorim, tot ce trebuie să facem este să ne
concentrăm în primul rând pe relația cu copiii din grupă. Cel mai important este să se
simtă relaxați și în siguranță, apreciați și încurajați, altfel încât să se poată bucura de
activitate.
Copiii simt energia noastră chiar dacă nu se află în aceeași cameră cu noi, așa că
trebuie să avem încredere în noi. Dacă suntem răbdătoare, vesele și energice, starea
noastră de spirit o va influența pe cea a copiilor. Ca și educatoare, trebuie să fim
flexibile și pregătite pentru mai multe scenarii posibile. O listă cu activități de urgență
din care să putem alege ne va ajuta să luăm o decizie rapidă în cazul în care apar
probleme tehnice sau de altă natură.
Cântecele și activitățile de mișcare și dans pot fi de asemenea de mare ajutor
atunci când avem probleme tehnice cu o activitate planificată, sau când copiii nu
răspund așa cum ne așteptăm noi.
Părinții sunt aliații noștri, deci putem să le spunem cum ne pot ajuta (de exemplu
să-i încurajeze pe copii să ia parte la activități, să repete și să se miște etc.). Este bine
să clarificăm și ce să nu facă, de exemplu să nu le spună copiiilor ce să răspundă, sau
să nu-i critice pe cei mici.
Grădinița online înseamnă nu doar conectare și învățare sau aprofundare a
materiei, grădinița online mai înseamnă redescoperire, înțelegere și întărire a relațiilor,
a conexiunilor deja existente.
Copiii așteaptă nerăbdători marea întâlnire, ei se bucură și așa de revederea
colegilor, de ocazia de a-și împărtăși micile descoperiri și de a afla noutăți sau de a se
distra împreună. Ora întâlnirii înseamnă și ascultare și împărtășire a emoțiilor,
încurajare, deschidere, pupici și îmbrățișări virtuale. În această perioadă, aceste
întâlniri online reprezintă, în fond, elementele-cheie pentru a face un copil fericit,
pentru a-i alina dorul și a-l ajuta să depășească anxietatea.
Ca și educatoare trebuie să creem aceeași atmosferă pozitivă pe care ar avea-o
în mod normal în sala de grupă, prin rutine, laude, pictograme cu fețe zâmbitoare,
bătând palma pe ecran sau cu ei înșiși, dându-le opțiuni din care să aleagă, astfel încât
să simtă că au un cuvânt de spus, încurajându-i să se exprime, și tratându-i ca pe
indivizi diferiți.
Le putem cere copiilor să ne spună cum li s-a părut activitatea, la finalul ei. Nu
numai că vom știi ce să folosim din nou, sau să adaptăm, ci le vom și da ocazia să se
simtă ascultați. Îi putem ruga să ridice mâna dacă le-a plăcut activitatea.
Copiii au înțeles foarte bine ce se întâmplă, sunt înțelegători, plini de entuziasm
și dornici de participa la activitățile propuse. Există și zile în care un copil vrea să facă
cu totul altceva decât să participe la activitatea online. Este ok. Îl asigurăm că l-am
înțeles și că îl așteptăm a doua zi, iar copilul va reveni cu mai multă siguranță. Cheia
este să ne punem tot timpul în locul lor.
Uneori poate fi obositor și pentru noi. Dar bucuria lor sau micile lor trucuri ne
ajută să ne recapătăm energia. În fine, cred că odată cu grădinița online avem șansa de
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a ne redescoperi fiecare dintre noi – educatoare, copil, părinte –, de a forma relații,
conexiuni și de a analiza situațiile fiecăruia dintre noi, ce avem, ce ne lipsește, ce putem
îmbunătăți. Și nu trebuie să uităm că beneficiarii principali sunt copiii, iar toate
acțiunile cadrelor didactice, ale părinților și ale autorităților au în centrul atenției
dezvoltarea unei societăți, iar de noi depinde starea emoțională, și nu numai, a societății
noastre viitoare.
Consider că, chiar și acolo unde posibilitățile minime de desfășurare a școlii
online nu există, cadrul didactic poate face un efort de a le oferi minimum de empatie,
informație și soluție copiilor, de a le asigura confortul emoțional necesar pentru a nuși pierde speranța. Cred că empatia e cea mai importantă: transmiterea unui gând, a
unei încurajări, asigurarea că orice copil este înțeles și că va fi ajutat și că ție, cadru
didactic, îți pasă de el. Asta înseamnă, în fapt, școala online.
De asemenea, trebuie avut în vedere că nu toți copiii pot participa, cauzele
putând fi lipsa tehnologiei necesare (tabletă, computer, telefon smart sau conexiune la
internet), indisponibilitatea părinților, etc.
Activitățile sunt propuneri și nu activități obligatorii.
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII PRIN REALIZAREA DE PROIECTE
EDUCAȚIONALE ÎN PARTENERIAT CU ALTE ȘCOLI

Profesor Iordache Ionela Mariana
Centrul Școlar de Educație Incluzivă Brăila

Proiectele educaționale realizate in parteneriat cu alte școli vin in sprijinul
elevilor cu C.E.S., acestea contribuind la dezvoltarea capacității de comunicare si
relaționare a acestora, la dezvoltarea abilităților lor extracurriculare, precum și la
promovarea imaginii școlii în alte instituții de învațământ și în comunitate.
Proiectele în parteneriat pot fi considerate adevărate instrumente pentru lupta
împotriva părăsirii timpurii a școlii de către elevi, iar activitățile extracurriculare
desfășurate în cadrul acestora au drept scop formarea de abilități si comportamente la
elevii cu C.E.S., prin implicarea elevilor din invățământul de masă în acţiuni comune.
Un astfel de proiect educațional, intitulat ”Împreună de sărbători”, a fost inițiat și
s-a desfășurat cu participarea elevilor cu C.E.S.din cadrul C.S.E.I.Brăila și a părinților
acestora, a elevilor din cadrul Liceului Teoretic ”N. Iorga” Brăila, și a cadrelor
didactice din cele două unități de învățământ.
TIPUL PROIECTULUI: şcolar
DOMENII DE INTERES: activităţi şcolare şi extraşcolare
GRUP ŢINTĂ: elevi cu C.E.S. – C.S.E.I. Brăila, părinți / asistenți maternali ai acestora,
elevi din cadrul Lic.Teoretic ”N. Iorga” Brăila, cadre didactice din cadrul C.S.E.I.
Brăila și din cadrul Liceului Teoretic ”N. Iorga”.
APLICANTUL: C.S.E.I. Brăila
PERIOADA DE DERULARE: decembrie 2019 – iunie 2020
PROIECTUL: “ÎMPREUNĂ DE SĂRBĂTORI”
ARGUMENT:
Subiectul proiectului a fost ales pornind de la evenimentele importante din viaţa
copiilor: Crăciunul, 1 Martie, 8 Martie, Sărbătorile Pascale, Ziua Europei, 1 Iunie.
Acestă temă sintetizează cunoştinţele elevilor din cadrul disciplinelor Educaţie
senzorial motorie, Formarea abilităților de comunicare, Abilitare manuală şi Educaţie
plastică.
Copiii cu C.E.S., mai mult decât ceilalţi, au nevoie de o permanentă socializare
şi colaborare cu cei din jur pentru asigurarea integrării lor. Prin activităţile propuse în
cadrul acestui proiect se realizează diminuarea izolării lor, se îmbunătăţeşte capacitatea
lor de comunicare şi relaţionare, creşte încrederea în forţele proprii.
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SCOP: Formarea deprinderii la elevii cu C.E.S. de a lucra în grupuri mici la un proiect
comun, formarea abilităţii de a concepe şi de a prezenta un produs realizat de ei înşişi,
în vederea creșterii imaginii de sine și implicit a realizării incluziunii școlare și sociale.
OBIECTIVE:
- implicarea părinților în activități comune cu copiii lor, în vederea unei mai bune
relaționări și cunoașteri reciproce;
- dezvoltarea aptitudinilor artistice ale elevilor;
- formarea abilității de a selecta diferite materiale în vederea folosirii acestora pentru a
realiza un produs finit;
- utilizarea unor tehnici variate pentru realizarea unui produs finit;
- creșterea imaginii de sine și a încrederii în forțele proprii.
RESURSE:
- umane: cadre didactice, elevi din cadrul C.S.E.I. și Liceul Teoretic ”N. Iorga”;
- materiale: PC, videoproiector, coli, lipici, foarfece, vopsele acrilice, lac incolor,
material textil, aţă, lut pentru modelat, ghips, polistiren, materiale reciclabile;
- temporale: orele de abilităţi manuale, orele de educaţie plastică;
- financiare – autofinanţare.
FINALITĂŢI AŞTEPTATE:
- acceptarea persoanelor cu dizabilităţi în societate şi includerea acestora în activităţi
comune;
- valorizarea copiilor cu C.E.S.;
- realizarea unor expoziţii la Biblioteca Județeană ”P. Istrati” cu lucrările realizate de
elevi în cadrul activităților.
TIPURI DE PRODUSE:
- felicitări, colaje. desene, afişe, panouri;
- obiecte decorative realizate din lut, ghips, material textil.
EVALUARE:
- evaluarea produselor finale se face prin prezentarea acestora la expoziţiile realizate la
Biblioteca Județeană ”P. Istrati” Brăila cu prilejul sărbătorilor amintite;
- mediatizarea în mass – media locală, site-ul şcolii, în şcoală;
- diplome de participare, premii.
Pe toată perioada de derulare a proiectului s-au desfășurat activitățile : ”Magia
sărbătorilor de iarnă”, ”În prag de primăvară”, ”Sărbătorile pascale”, ”Sărbătorim Ziua
Europei!”, ”Să ne bucurăm de ziua noastră – 1 Iunie”. Toate activitățile au fost
mediatizate atăt în mediul on-line, pe rețelele de socializare cât și în mass-media locală,
în cadrul Bibliotecii Județene ”Panait Istrati” Brăila, unde s-a organizat o expoziție cu
lucrările realizate de elevi.
Toate aceste activități, implicarea elevilor din școala de masă în activități
comune cu elevii cu C.E.S., mediatizarea acestora, au contribuit la promovarea
imaginii școlii atât în școala parteneră, cât și în cadrul comunității.
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Atelier ”SUFLETUL HÂRTIE”

Jitariu Codruța
Grădinița cu Program Prelungit ”Floare de Iris” Cluj-Napoca

,,ÎNVĂŢAREA ESTE O CĂLĂTORIE PERSONALĂ ATÂT PENTRU
PROFESOR CÂT ŞI PENTRU ELEV”. (J. Hattie)

Principala sarcină a educației este să asigure supraviețuirea următoarelor calități:
o curiozitate inovatoare, o voință invincibilă, tenacitate în atingerea țelului, lepădarea
de sine și deasupra tuturor compasiune.
În educație se învață totul în mod practic, activ, prin experiențe personale la care
mai apoi se reflectă pentru a extrage învățăturile. Acest mod de educație il recunoastem
ca învățare nonformală.
Înveți cu creierul, mâinile și inima.
Este importantă conștientizarea asupra beneficiilor pe care educația nonformală
o are în dezvoltarea multilaterală.
O astfel de activitate nonformală este atelierul de lucru pentru cadrele didactice
din învățământul preșcolar și primar, organizat anual în cadrul zilelor Grădiniței cu
Program Prelungit ”Floare de Iris” Cluj-Napoca.
Prin acest atelier ne-am dorit ca educatoarele și învățătoarele să deprindă arta
rulării hârtiei cunoscută sub numele de quilling / origami / iris folding.
Tehnica rulării hârtiei îţi dă posibilitatea de a reprezenta în mod creator diferite
subiecte. Adevărata frumuseţe a artei quilling este simplitatea care constă în abilitatea
de a exprima caracteristicile esenţiale ale obiectelor, urmărindu-se simplificarea
formelor spre limitele cele mai pure.
Rularea hârtiei colorate stă la baza acestei îndeletniciri. Există posibilitatea
creării unei diversităţi de modele, ceea ce conferă acestei îndeletniciri un plus de
originalitate.
Acest atelier am dorit să fie o sursă de inspiraţie pentru toţi cei ce se bucură de
arta rulării hârtiei și care o folosesc în mod plăcut și util în munca cu copiii.
Pentru a confecţiona decoraţiuni ai nevoie doar de o simplă bucată de hârtie, fie
ea hârtie specială sau nu. Oricum ar fi, adăugând şi puţină măiestrie, rezultatul rulării
hârtiei este nemaipomenit de frumos. Cunoscând confecţionarea a cât mai multor
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modele sălile de grupă sau de clasă vor înflori, iar în luna martie orice femeie ar fi
încântată să primească o astfel de floare care nu se va ofili niciodată.
Prin participarea la acest atelier, cadrele didactice au căpătat îndemânarea în arta
quilling, origami și iris folding. Și-au stimulat creativitatea, imaginația și simțul estetic,
elaborând modele noi, cu care mai apoi și-au înfrumusețat sălile de grupă sau le-au
adaptat la munca cu copiii.
În cadrul atelierului s-au prezentat tehnici de rulare, îndoire, pliere a hârtiei cu
scopul de a obține diferite modele originale, cu un aspect estetic deosebit. S-a urmărit
apoi aplicarea tehnicilor învățate în cadrul activităților cu copiii.
Participanții la atelierul intitulat „Sufletul hârtiei”, vor avea posibilitatea ca în
urma cursului să aplice cele învățate în cadrul activităților de la grupă/clasă sau în
cadrul întâlnirilor cu părinții. Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice
participante, va avea impact asupra creșterii calității actului educativ. Dezvoltarea
creativității, imaginației, simțului estetic obținând astfel lucrări inedite.
Astfel de activități se realizează în mediul socio-cultural ca mijloace de
divertisment, petrecere a timpului în mod constructiv sau de odihnaă activă. Destinate
tuturor categoriilor de vârstă, are ca avantaje centrarea pe procesul de învățare nu pe
cel de predare, solicitând în mod diferențiat participanții. Dispune de un curriculum la
alegere, flexibil și variat propunându-le participanților activități diverse și atractive, în
funcție de interesele acestora, de aptitudinile speciale și de aspirațiile lor.
Contribuie la lărgirea și îmbogățirea culturii generale și de specialitate a
participanților, oferind activități de completare a studiilor. Asigură o rapidă actualizare
a informațiilor din diferite domenii fiind interesată să mențină interesul publicului larg,
oferind alternative flexibile tuturor categoriilor de vârstă și pregătirii profesionle,
punând accentul pe aplicabilitatea imediată a cunoștintelor și nu memorarea lor.
Antrenează noile tehnologii comunicaționale, ținând cont de progresul societății,
răspunde cerințelor și necesităților educației permanente.
Această ocazie răspunde nevoilor de învăţare şi se poate realiza și în cadrul unor
seminare, sesiuni de formare, workshop-uri, prin parteneriat între facilitatori şi
participant. Urmărește completarea orizontului de cultură din diverse domenii, crearea
de condiții pentru formarea profesională, spriijinul în a tine pasul cu schimarea,
asigurarea unui mediu propice exersării și cultivării diferitelor înclinații, aptitudini și
capacități
Avantajele sale multiple înglobează bifarea tuturor deprinderilor specifice
sistemului tradițional de învățământ, cu un aport suplimentar de abilități câstigate în
condițiile unei libertăți de exprimare maxime.
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PROMOVAREA IMAGINII ŞCOLII

Prof. KIRLANDI MIOARA
COLEGIUL NAŢIONAL „COSTACHE NEGRI” GALAŢI
Imaginea unei institutii este un patrimoniu, fie că este moștenită, fie că este
inclusă în totalitatea bunurilor instituției, fie că este apreciată ca o dimensiune
subiectivă. Ca obiect de patrimoniu, imaginea se gestionează, se administrează la fel
ca orice alt bun patrimonial al instituției, indiferent de natura acestuia. O imagine bună
a instituției are o influență covârșitoare asupra succesului ei și asupra percepției în
rândul publicului larg.
Dimpotrivă, o imagine negativă afectează, uneori într-o manieră incredibilă,
succesul instituției. Ca să fie eficientă, imaginea trebuie să evoce ceva, să spună ceva,
trebuie să invite, în esență, la un posibil și permanent dialog. 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.
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.
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).
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
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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.
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, pe baze profesioniste, prin intermediul siteurilor sau blogurilor şcolare, al forumurilor, de regulă oficiale sau consacrate, ale
inspectoratelor, 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.
Şcolile ca instituţii publice în sine, devin într-o mare măsură independente şi
intră într-o competiţie a performanţei educaţionale, implicit a imaginii publice, pentru
atragerea de fonduri şi până la urmă de elevi, lucru de care, în acest mediu concurenţial,
depinde nu numai evoluţia instituţiei, ci chiar existenţa ei.
Performanţa educaţională se poate realiza prin atragerea de cadre şi închegarea
unui corp profesoral competent, promovarea unei viziuni moderne, privind actul de
învăţământ, precum şi asigurarea unei baze materiale didactice complexe şi
competitive. Acest lucru este o condiţie necesară, dar nu şi suficientă pentru formarea
unei imagini pozitive.
Tot mai pregnant apare astăzi, necesitatea formării şi promovării imaginii şcolii
atât ca entitate de ansamblu, dar şi a fiecărui cadru didactic în parte.
Elaborarea strategiei privind promovarea instituției școlare.
1. Prima etapă în elaborarea strategiei constă din analiza în detaliu a următoarilor
parametri:
a. Puncte forte ale școlii, comparativ cu școlile din regiune
b. Puncte de credibilitate: x ani de la fondare, y număr de absolvenți, z nota
medie de absolvire, rata de promovabilitate la BAC pentru ultimii 3 ani, etc
c. Puncte de contact ale școlii cum mediul extern: profesori, elevi, facilitățile
fizice ale liceului, pagină web, pagină de facebook, broșuri, flayere de promovare etc.
d. Modalitatea de poziționare a școlii proprii și a școlilor din regiune.
Poziționarea – asocierea pe care o crează auzul denumirii școlii în rândul populației
(elevilor, părinților)
e. Puncte de diferențiere – ce are școala deosebit, ceva ieșit din comun care ar
putea fi promovat.
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2. Determinarea unei poziționări dorite: Să fim percepuți de către părinți ca școala cu
cea mai bună rată de promovabilitate la BAC, iar de către elevi ca școala în care
procesul educațional nu e doar important, dar și interesant.
3. Elaborarea unui slogan
a. Sloganul trebuie să sublinieze poziționarea
b. Sloganul trebuie să fie scurt, să poată fi utilizat în cât mai multe medii:
c. În broșuri sau postere
d. În prezentările conducerii liceului
e. Pe site-ul școlii
4. Elaborarea timeframe-ului de promovare: împărțirea anului în perioade de
promovare activă și perioade promovare pasive. De exemplu, în perioadele
premergătoare deciziei de alegere a școlii părinții și elevii trebuie informați activ despre
oferta educațională a școlii. Astfel, în perioada iulie-august trebuie să aibă loc
majoritatea acțiunilor de promovare, iar pe parcursul întregului an școala trebuie să fie
vizibilă, dar nu neapărat să promoveze un mesaj direct de a se înscrie la studii.
5. Definitivarea canalelor de promovare: Online; Fizic (evenimente, ședințe cu
părinții); Media (ziare locale, televiziuni locale etc).
6. Elaborarea ofertei educaționale (produsul), ce oferă școala unui elev, unui părinte.
a. Evenimente
b. Publicații
c. Broșuri/flayere
Bibliografie:
1. Andriţchi V. Dimensiuni ale paradigmei managementului resurselor umane în
învăţământ. Chişinău: Lumina, 2014.
2. Cojocaru V. Schimbarea in educatie si Schimbarea manageriala. Chisinau: Lumina,
2004.
3. Douglas B. Holt. Brands and Branding. Cultural
http://testconso.typepad.com/files/brands-and-branding-csg2.pdf
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4. Guzgan V. Management educaţional: cultura organizaţională în unitatea şcolară.
Chișinău: Valinex, 2003.
5. Iosifescu Ș. Calitatea educaţiei: concept, principii, metodologii. București, 2008.
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Grădinița mea

Prof. înv. preșc. Lăcătușu Ana-Maria
Gradinita cu program prelungit ,, Dumbrava Minunată„ Giurgiu

Prin derularea proiectelor în cadrul unității de învățămînt creștem
și prestigiul acestora și în acelaș timp creăm o cultura a instituției.
Atragerea de interes asupra unor teme actuale aduce politica
instituțională în prezent și atrage noi interese la nivelul comunității și al
familiilor.
Unul dintre proiectele derulate în Grădinița cu program prelungit „ Dumbrava
minunată„ Giurgiu este „De la joc la educație financiară„ prin care s-a urmărit:
 cresterea nivelului de alfabetizare al copiilor de vârste mici în domeniul
financiar prin introducerea unor noţiuni de bază legate de bani,
 formarea de bune deprinderi legate de utilizarea banilor precum şi bune
practici în acest domeniu, începand chiar cu deprinderea de a economisi,
 schimbarea mentaliățiia adulţilor din jurul copiilor,
 consolidarea relatiilor cu parintii si comunitatea locala.
 formarea la nivelul parinții unei atitudine pozitivă față de educația financiară
 comunitatea locală va conștientia importanța dobîndirii unor noțiuni
economice.
Rezultatele obținute in urma desfasurarii acestui proiect au schimbat mentalitățile
cadrelor didactice și a părinților în ceea ce privește domeniul monetar si al economiei,
abordarea tuturor activităților într-un stil democratic
Exemple de activități derulate:
- expozitii-concurs, portofolii, fotografii, diplome
de participare şi premii;
- realizarea produsulelor finite ale proiectului:
album in format electronic cu activităţile
desfăşurate si un filmuleț cu cele mai sugestive
momente/acivități ale proiectului;
- Promovarea activităţilor desfasurate în cadrul
Comisiilor metodice, a întâlnirilor cu parintii ;
- Postarea pe www.didactic.ro, site-ul ISJ Giurgiu,
CCD Giurgiu;
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- Articole în presa scrisa giurgiuveana, aparitii la televiziunile giurgiuvene si radio
Giurgiu
Activitatile de disiminare au cuprins:






-Anuntarea in mass-media a aprobarii proiectului;
-Prezentarea rezultatelor proiectului in cadrul Consililui profesoral;
-Publicarea in presa si pe site a rezultatelor proiectului;
-Realizarea de brosuri si pliante informative despre proiect;
-Prezentarea proiectului in cadrul activitatilor desfasurate de ISJ Giurgiu si CCD
Giurgiu.

Imaginea grădiniței s-a îmbunătățit la nivelul comunității locale care s-a implicat
prin reprezentanții săi. Diseminarea a continuat prin intermediul copiilor dar și prin
utilizarea resurselor chiar și dupa un timp mai îndelungat.
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ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREPRIMAR;
ACTIVITĂŢILE EXTRACURRICULARE O POARTĂ DESCHISĂ CĂTRE INTEGRAREA EUROPEANĂ

prof. Laura Stroescu
Școala Gimnazială nr. 10 Râmnicu Vâlcea, Județul Vâlcea

Motto: „Dacă voim să infiltrăm şcolarilor
o adevărată şi temeinică cunoştinţă,
să ne îngrijim înainte de toate,
ca orice să se predea prin analiză
şi intuiţie proprie”
(I. A. Comenius)
La începutul veacului XX, suedeza Ellen Key, în lucrarea „Secolul copilului”,
atrăgea atenţia asupra faptului că procesul de învăţământ, până atunci, tocmai interesele
principalului său beneficiar: „Măria Sa Copilul”. Avertismentul suedezei n-a fost
zadarnic, pentru că educaţiile noi, activismul pedagogic, pedagogiile nondirective,
deşcolarizarea au fost tot atâtea tentative de readucere în centrul atenţiei copilul, prin
promovarea educaţiei libere, bazată pe cunoaşterea naturii copilului.
România, în demersurile sale de integrare europeană, se află în sincronie cu
eforturile depuse pentru definirea şi implementarea asigurării calităţii în educaţie.
Calitatea trebuie să devină vizibilă şi tangibilă pentru cei interesaţi, deoarece aprecierea
şi recunoaşterea aspectelor referitoare la calitate vor deveni din ce în ce mai importante
în viitor.
Unul din obiectivele fundamentale ale învăţământului se referă la dezvoltarea
personalităţii copilului integrat în sistemul educaţional, în componentele creativităţii,
libertăţii de gândire şi de acţiune. Aceste elemente constituie şi direcţii prioritare ale
structurii şi dezvoltării sistematice a învăţământului preprimar, cel puţin pe termen
mediu. Programul de guvernare actual a prevăzut la capitolul „Politica în domeniul
educaţiei” ca obiectiv major „Calitatea ridicată a educaţiei şi pregătirea societăţii
bazată pe cunoaştere”. Pentru obţinerea calităţii în educaţie sunt necesare schimbări în
proiectarea managementului instituţional, în concepţia ofertelor educaţionale, în
pregătirea iniţială şi continuă a cadrelor didactice, în construirea mediului educaţional
favorabil dezvoltării armonioase a copiilor.
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De asemenea, sunt necesare parteneriate între grădiniţe, între grădiniţe şi şcoli,
cu părinţii, cu autorităţile locale, cu instituţii de cultură etc. calitatea se obţine prin
valoare, iar valoarea necesită muncă, efort şi recunoaştere sinceră a propriului statut.
Orice strategie şi schimbare trebuie gândită pentru viitor, pentru asigurarea dreptului
la educaţie şi la dezvoltare a fiecărui copil, pentru a-i da posibilitatea să-şi atingă
potenţialul maxim. Numai astfel putem atinge standardele europene şi internaţionale la
care aspirăm.
Procesul educaţional din grădiniţă presupune şi forme de muncă didactică
complementară activităţilor obligatorii; aceste activităţi desfăşurate în grădiniţă sau în
afara ei sunt activităţi extracurriculare şi se desfăşoară sub îndrumarea atentă a cadrelor
didactice. Gama lor este deosebit de extinsă şi au o deosebită influenţă formativă, oferă
condiţii prielnice educării copiilor, libertate de exprimare, dezvoltarea relaţiilor cu
ceilalţi copii, posibilitate de îmbogăţire a experienţei sociale. Cadrul de acţiune oferă
câmp larg manifestării iniţiativei şi participării în funcţie de anumite preferinţe,
interese, capacităţi, preocupări etc.
Activităţile extracurriculare cu deosebită influenţă formativă sunt toate formele
de acţiuni turistice: drumeţie, plimbări, excursii, colonii/tabere, dar şi vizionări de
filme, diafilme, emisiuni TV, spectacole de teatru, organizarea de serbări sau
concursuri. Prin specificul lor, ele oferă o independenţă mai mare din partea copiilor şi
asigură o paletă mai largă de posibilităţi pentru manifestări disciplinate. Asemenea
activităţi cum ar fi excursiile şi vizitele, serbările, concursurile, presupun şi respectare
unei game variate de norme disciplinare.
Opinia colectivului se manifestă cu mai multă în urmărirea respectării lor. Dacă
libertatea de opţiune a copiilor este mai extinsă, responsabilitatea faţă de colectiv se
accentuează.
În cadrul activităţilor organizate în mijlocul naturii şi al vieţii sociale, copii se
confruntă cu realitatea, investighează prin acţiuni directe asupra obiectelor,
fenomenelor din mediul înconjurător, a unor zone geografice şi locuri istorice. Copiii
dobândesc o cantitate mai mare despre activităţile omului, observă multiple aspecte ale
naturii şi mediului înconjurător, îşi dezvoltă intens şi complex principalele
caracteristici ale vieţii lor psihice: atenţia, memoria, curajul, gândirea creatoare, voinţa,
îndemânarea, rapiditatea şi nu în ultimul rând, spiritul de prietenie, toleranţa.
Acţiunile turistice au o contribuţie importanta la îmbogăţirea conţinutul jocurilor
şi a celorlalte activităţi organizate în grădiniţă. Copiii care au îndrăgit natura vor da
dovadă de grijă şi respect faţă de tot ceea ce ea cuprinde, vor dori să făurească cu
propriile mâini frumuseţea. Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice
constituie un mijloc de a preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului
nostru. În cele mai multe cazuri aceste activităţi presupun deplasarea copiilor în locuri
mai îndepărtate de grădiniţă. De aceea este necesară o bună documentare, pregătire,
dar şi organizare a plimbărilor, drumeţiilor, taberelor, vizitelor, etc. În aceste momente
cadrul didactic are numeroase posibilităţi de a aplica în viaţă sarcinile procesului
instructivo-educativ. El reuşeşte să cunoască mai bine manifestările copiilor, să
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participe intens la educarea estetică a preşcolarilor, dar şi să stimuleze creaţia artistică
izvorâtă din viaţa de zi cu zi şi valorificată apoi la diferite şezători, focuri de tabără,
concursuri, etc. Trebuie menţionat faptul că taberele/coloniile au o influenţă deosebit
de valoroasă asupra călirii organismului, asupra îmbogăţirii volumului de cunoştinţe,
asupra educării sale, aspect fizic, intelectual, moral şi estetic.
Timpul petrecut în centrele de vacanţă oferă prilejul unor trăiri emotive,
posibilitatea de a cunoaşte unele frumuseţi ale naturii, de a petrece minunatele clipe în
colectiv, de a participa activ la diferitele acţiuni împreună cu ceilalţi, multe din
fenomenele naturii necunoscute de ei până atunci. Vizionările şi spectacolele constituie
alte forme ale activităţii extracurriculare prin care copii fac cunoştinţă cu lumea
minunată a artei.
Vizionările de emisiuni TV şi filme aduc copiilor mari satisfacţii, deoarece arta
filmului dă copiilor iluzia realităţii. Cadrele didactice au un rol deosebit de important
în alegerea spectacolelor, recomandarea emisiunilor TV, dar şi selecţionarea
programelor distractive care au o influenţă pozitivă mai evident culturală.
Serbările şi concursurile reprezintă un nesecat izvor de satisfacţii, bucurii şi
creează bună dispoziţie, favorizează dezvoltarea copiilor din punct de vedere fizic şi
psihic. Acum se pot depista tinere talente artistice şi pot fi cultivate şi promovate.
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BORCĂNELUL CU MIERE

Profesor învățământ primar Lazăr Vasilica
Școala gimnazială nr. 1 Plătărești, jud. Călărași

Republica Slovenia este inițiatoarea Zilei Mondiale a Albinei (20 mai) adoptată
la nivel global de Organizația Națiunilor Unite. Data reprezintă ziua de naștere a
slovenului Anton Janša (20 mai 1734 – 13 septembrie 1773) considerat un pionier și
un important expert al apiculturii moderne.
Proiectul este conceput și dezvoltat de Ambasada Republicii Slovenia în
România și are ca scop conștientizarea importanței albinelor pentru mediu și umanitate
în învățământul preuniversitar și dezvoltarea unei baze de cunoștințe despre importanța
albinelor și protejarea acestora, prin activități educaționale digitale și clasice.
Am aflat despre acest proiect de la o colegă și am hotărât să mă înscriu și eu cu
clasa mea. Imediat după înscriere am participat la seminarul din luna noiembrie după
care am creionat ce activități pot face cu elevii.
In luna decembrie am prezentat, pe scurt, părinților proiectul ,,Albinele sunt
prietenii noștri,, si activitățile pe care le vom desfașura in cadrul acestuia.
In luna ianuarie, am purtat discuții libere despre importanța viețuitoarelor în
viața noastră, importanța păsărilor, a animalelor, a insectelor. Și de aici ,, Importanța
albinelor in viața noastră -Albinele sunt prietenii noștri,, Am prezentat imagini cu
albine, informatii despre acestea, despre alcatuirea corpului lor,despre modul de viata
si de organizare in interiorul stupului. Elevii au desenat si colorat o albina, au pictat o
plansa cu albinele la stup si si-au aratat indemanarea si priceperea in a colora, decupa
si a asambla un Joc-disc cu ,,Ciclul de viata la albine,,
In săptămâna următoare a avut loc întâlnirea cu un apicultor local care cu multă
bunăvointă s-a deplasat la noi în școala cu un stup echipat cu rame ,cu faguri pe rame
si cu un fagure plin cu miere, astfel curiozitatea elevilor fiind satisfăcută. Micuții au
atins stupul, au cercetat ramele și au văzut cum arată un fagure creat de ,,maestrele,,
albine. Au facut legatura între informatiile aflate cu o săptămană în urmă și obiectele
prezentate.
La finalul activiățtii elevii au răspuns la o serie de întrebari adresate de invitatul
nostru si la rândul lor au pus și ei o mulțime de întrebări.
Activitatea s-a încheiat cu un moment dulce, fiecare copil primind în dar de la
apicultor un gustos ,, BORCĂNEL CU MIERE,,.
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Cu siguranța elevii mei și-au îmbogățit cunoștințele despre albine, apreciază
mult mai mult harnicele insecte, munca acestora și desigur și munca apicultorilor.
Poate peste cinsprezece-douăzeci de ani dintre micuții mei elevi se vor remarca
câțiva apicultori pasionați.
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DEZVOLTAREA RELAȚIILOR SĂNĂTOASE PĂRINȚI, ȘCOALĂ, COPII

Realizat de Leuca-Enache Elena
Colegiul National VASILE GOLDIS Arad

Despre relatia dintre parinti si copii s-a scris foarte mult si s-au realizat
numeroase cercetari in ultima vreme. Se stie deja, de foarte mult timp, ca parintii
reprezinta primul model social de influentare a copiilor si ca acestia contribuie la
formarea conceptiei despre viata si a modelului de comportare si de relationare a
copiilor.
O relatie buna este cea in care parintii isi sprijina copiii si le permit, in acelasi
timp, sa-si gaseasca propria voce, dincolo de ceea ce ei vor pentru copiii lor. Le ofera
sprijin copiilor si le arata ca sunt langa ei,acceptand insa ca copiii nu au nicio obligatie
sa le traiasca visurile si dorintele.
Copilul are nevoie de echilibru si siguranta, de comunicare eficienta cu parintii
sai. Acest lucru este posibil daca acestia din urma sunt atenti la nevoil copilului, se
preocupa de educatia lui, daca dau dovada de intelegere, sunt afectuosi si calmi si
participa laevenimentele importante din viata lui.
Totodata, este necesar ca parintii sa fie fermi, sa stabileasca limite si sa nu lase
copilul sa faca tot ce ceea ce vrea, aspecte care pot fi indeplinite printr-o comunicare
adecvata parinte-copil.
Aceasta relatie se bazeaza atat pe comunicarea verbala, cat si pe cea nonverbalagesturi, mimica, ton al vocii, postura care sa intareasca cele comunicate verbal de catre
parinte. Pentru dezvoltarea armonioasa a personalitatii copilului si pentru dezvoltarea
unei comunicari bune si eficiente intre parinte si copil, pe baza nevoilor emotionale ale
copilului, astfel
-respectul
-sinceritatea
-acceptarea
-dragostea
-rabdarea
-timpul
-corectitudinea
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-intelegerea
Toate acestea sunt esentiale pentru cladirea relatiilor sanatoase intre parinti si
copii. Tot mai multi parinti tind sa piarda din vedere aceste nevoi emotionale ale
copilului si sa se axeze pe satisfacerea nevoilor de hrana,imbracaminte,locuinta.In
prezent parintii sunt foarte preocupati de aspectul finsnciar al vietii lor,muncesc
mult,sunt adesea absenti din viata copilului lor.Uita sa construiasca o relatie corecta cu
copilul sau,nu discuta,nu-i asculta...
In aceste cazuri copilul isi vede tot mai putin parintele, in majoritatea timpului
este si se simte singur. Mic fiind, isi petrece timpul in lumea lui tacuta si trista, sau in
compania calculatorului, sau poate printre prieteni,daca este mai mare.
A fi parinte este una dintre cele mai minunate experiente pe care viata le ofera.
Aduce sau ar trebui sa aduca fericire,iubire,mandrie,veselie in viata noastra si scoate la
iveala tot ce este mai bun in noi.In acelasi timp insa,ne poate pune la incercare rabdarea
si capacitatea de a face fata frustrarii.Uneori scoate la iveala emotii de furie si
comportamente agresive.
Toti parintii, indiferent de locul in care traiesc, de situatia financiara, de statutul
socio-educational sau starea civila, au nevoie de sprijin si de informatie. Ei trebuie sa
gaseasca calea sa construiasca relatii puternice si sanatoase cu copiii lor si sa evite
reactiile de furie si violenta.Parintii isi pot educa sanatos copiii si pot construi relatii
puternice si armonioase cu acestia.
O importanta majora are cunoasterea drepturilor copiilor si relevanta lor pentru
educatia parintilor. Astfel, Conventia cu privire la Drepturile Copilului si principiile pe
care aceasta le stabileste, pentru promovarea dezvoltarii sanatoase a copilului si
principiile educatiei pozitive.
Pedeapsa fizica si umilitoare fac ravagii in personalitatea copilului. Este
sintetizat si demonstrat ca aceste tipuri de pedepse nu ajuta parintii sa obtina ceea cesi doresc.
In acest sens trebuie sa introducem structura de baza pe care se construieste orice
relatie sanatoasa intre parinte si copil. Trebuie sa ne urmarim propriile obiective pentru
dezvoltarea copilului nostru, prin atingerea si promovarea caldurii si structurii unei
relatii sanatoase, parinte-copil.
Orice parinte trebuie sa urmareasca si sa distinga etapele de dezvoltare ale
copilului, sa adune informatii pertinente privind modul in care copiii gandesc si simt
la diferite varste, precum si la cauzele cmportamentului lor. Cu grija, vor gasi metode
de rezolvare a problemelor,pentru a identifica de ce copiii se comporta intr-un anumit
fel si vor evalua eficienta diferitelor tipuri de reactii la aceste comportmente.
Foarte multi specialisti au formulat tot felul de sfaturi si recomandari pentru
parinti, mai ales, si pentru copii,cu scopul de a-i ajuta sa aiba o relatie cat mai
armonioasa si cat mai sanatoasa,dar si eficienta.In prezenta lucrare incercam
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evidentierea si argumentarea propriilor noastre puncte de vedere,concentrandu-ne
atentia doar asupra unora dintre aspectele mai problematice in relatia parinte-copil.
Parintii in general, au tendinta de a discuta cu copii lor despre notele obtinute la
scoala, despre temele pe care le au, despre cat si la ce materii au invatat, comunicarea
axandu-se in astfel de situatii, mai ales pe emitator-de obicei parintele si mai putin pe
receptor-copilul. Pentru ca parintii sa aiba o comunicare eficienta cu copii lor, aceste
lucruri,din pacate nu sunt suficiente. Parintii trebuie sa fie constienti nu numai de
importanta lor ca emitatori ai unui tip de mesaj,ci si de cea a emitatorului, pentru ca, in
functie de feedback-ul oferit, se poate observa daca mesajul a fost clar, concis si corect
preluat si inteles de catre copil.
Copilul va comunica cu placere cu parintele sau, daca temele de discutii vor fi
in interesul copilului, daca parintele nu va domina discutia, daca parintele va avea
rabdare si o atitudine deschisa, nu va ridica vocea si isi vor asculta copilul, va oferi
exemple si se va asigura ca mesajul sau a fost inteles. Aceste lucruri il vor face pe copil
sa aiba incredere in parintele sau, sa fie sincer cu elsi sa nu il minta, sa-i ceara ajutorul
atunci cand are nevoie si sa stie ca se poate baza pe acesta.
Un alt aspect care tine de comunicarea dintre parinte –copil este acel ca, in
discutiile avute cu copiii lor, parintii vorbesc foarte mult despre ceeea ce simt, despre
modul in care s-au simtit intr-o anumita situatie, despre suferinta,rusinea, pe care le-a
creat-o un anumit comportament al copiiilor lor sau o anumita acțiune,pierzând din
vedere că și aceștia au sentimente și emoții și că poate acste acțiuni au fost
dificile,rușinoase sau dureroase.
Parinții nu trebuie să uite că și copiii pot avea momente de neliniște, de
neincredere in propriile puteri sau de incertitudine, in astfel de momente fiind cu atât
mai important ca ei să fie lângă copiii lor, să-i sprijine,sa aibă încredere în ei,să-i asculte
și să-i încurajeze. Un copil care observa că părinții săi sunt alături de el doar când face
lucrurile corect își va crea o imagine gresită despre părinții săi, încercând ca in timp,să
evite cât mai mult discuțiile cu ei.O astfel de situație duce foarte probabil la tensionarea
și deteriorarea relațiilor dintre cele două părți și ca urmare și a comunicării, constituind
obstacole in comunicarea părinte-copil.
Toate acestea ne fac să vedem, încă o dată,faptul că nu se poate consolida o
relație armonioasă între părinți și copii, dacă părinții nu dau încredere în copiii
lor.Trebuie să țină cont de opiniile lor, dacă nu îi sprijină în deciziile pe care le iau ,
dacă nu sunt alături de ei la bine și la rău
Copilul are nevoie de intimitate, la fel ca orice individ, astfel că este important
ca parinții să-i respecte intimitatea, fapt care îl face pe copil să aibă încredere în părinții
săi.
Este necesar ca părinții săi să țină cont de nevoile copilului lor atunci când vor
impune reguli și norme. Acestea nu vor fi impuse in absența copilului ci împreună cu
acesta, deoarece în acest fel le va înțelege mai bine și își va construi o imagine de sine
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mai bună,mai pozitivă. La acastea trebuie să adăugăm aprobarile verbale și non
verbale, complimente și să-i arătăm că este isteț, descurcăreț.
În acest fel încurajăm participarea lui la activitățile de grup cu prietenii, îsi va
descoperi rolul și însemnătatea proprie. Și dacă totul va fi făcut cu afecțiune fața de
copil, vom dezvolta o relație sanatoasă cu acesta.
Și nu uitați că copiii vr uita ce le-ai spus, vor uita ce ai facut,sau n-ai făcut pentru
ei, dar nu vor uita niciodată cum i-ai făcut să se simtă, spunea Maia Angelou.

.
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Rolul familiei în educația copilului
PROF. ÎNV. PRIMAR LINGULEASA CAMELIA

Educatia se refera la un ansamblu de valori, dupa care o persoana se ghideaza pe
parcursul vietii si este un process continuu.
Potrivit Dictionarului Explicativ al Limbii Romane, educatia reprezinta un
fenomen social fundamental de transmitere a experientei de viata generatiilor adulte si
a culturii catre generatiile de copii si tineri, abilitarii pentru integrarea lor in societate.
Educatia este foarte importanta si se face pe parcursul mai multor ani, atat la
scoala primara, cat si la scoala generala, la liceu, apoi la facultate. Educatia este foarte
importanta in dezvoltarea individului, este cea care formeaza personalitatea unui om,
cea care il ghideaza in viata.
Încă din antichitate, a fost recunoscută ideea că părinţii sunt primii educatori din
viaţa copilului. Educaţia primită până la vârsta de şase ani, în primul rând de la mama,
este decisivă pentru dezvoltarea intelectuală și fizică a copilului. În cadrul familiei,
copilul are nevoie și de o „hrană” pentru sănătatea emoțională, care se numește iubire,
grijă, afecțiune, mângâiere și îngrijire fizică.
Arta dificilă a educării copilului aparţine în primul rând familiei.
În fiecare an, milioane de bărbaţi şi femei se avântă în slujba de a deveni părinte
şi pentru aceasta nu li se cere examen sau licenţă. Cu toate acestea „una din cele mai
provocatoare şi grele sarcini în viaţă este să iei un copil, o fiinţă mică, total neajutorată
şi să-ţi asumi toată responsabilitatea pentru creşterea lui”, astfel încât să devină o
persoană stăpână pe sine, un membru folositor familiei şi societăţii.
Pentru că educaţia este arta formării omului de mâine, părinţii nu pot fi oameni
ai trecutului, ancoraţi în formule, ci trebuie să meargă pe cale împreună cu copiii lor,
să-şi adapteze pasul cu ei
„pentru a-i lăsa liberi să continue singuri imediat ce sunt în stare de aceasta”. Ei
au datoria de a le forma copiilor conştiinţa, caracterul, voinţa, să le construiască
personalitatea dotată cu sens critic pentru a fi capabili să aleagă liber binele, să fie
responsabili şi deschişi cu generozitate slujirii celorlalţi,
Pentru a creea climatul unei familii senine, e nevoie însă de răbdare, iubire,
blândeţe, bunătate fără margini şi jertfă.
Mai sunt şi astăzi părinţi care adoptă în educaţia copilului două atitudini greşite:
prima este aceea a „îngăduinţei prea mari” pentru că nu vor să fie autoritari,
înţelegând că educaţia înseamnă „a nu impune, a nu condiţiona, a nu limita”;
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a doua atitudine este cea a „reprimării”, manifestată prin: raporturi dure între
părinţi şi copii, pedepse aplicate la încălcarea legii (regulii), aplicarea acelui „NU
intransigent şi sistematic”.
Pentru depăşirea acestor atitudini, e necesară aplicarea unui sistem preventiv ce
constă în educarea prin bunătate. Copilul este ajutat cu blândeţe să observe aceeaşi lege
(regulă) folosind mijloacele cele mai eficiente şi adaptate acestui scop.
Fundamentul iubirii aşezat în primii ani de viaţă afectează capacitatea copilului
de a învăţa şi determină în mare parte momentul în care va fi capabil să sesizeze şi un
alt tip de informaţii. Copilul trebuie să atingă, la un moment dat, un nivel emoţional
necesar de maturitate. Dacă va primi în familie educația și grija care i se cuvine, copilul
va prospera și va bucura lumea cu prezența sa.
Oricare ar fi organizarea sa etnică, religioasă ori politică, familia prezintă o
unitate dinamică, capabilă de a se transforma și de a se adapta tuturor circumstanțelor,
lucru care ii permite sa evolueze. Din acest motiv, familia este considerată prima și cea
mai importantă „nișă” pentru dezvoltarea și evoluția copilului, datorită coabitării
permanente și dinamicii inter-relaționale a membrilor săi.
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În fiecare dintre noi este o fărâmă de Eminescu
Activitate extracurriculară de promovare a imaginii școlii

prof. Luminița Ileana Husari,
Liceul Tehnologic ”Electromureș”

Activitățile extracurriculare dau o alternativă sănătoasă, practică și creativă de a
ocupa timpul liber al elevilor, instituția noastră de învătământ promovând astfel de
activități, beneficiind de imaginea pozitivă binemeritată, atât la nivel local, cât și
județean sau național. Activitatea extracurriculară este o componentă educaţională
valoroasă şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând
el, în primul rând, o atitudine 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.
Activitatea extracurriculară la care mă voi referi, este cea dedicată poetului
național, Mihai Eminescu, activitate realizată în acest an școlar la Liceul Tehnologic
”Electromureș” din Târgu Mureș.
15 ianuarie 1850 este o zi deosebită, ziua nașterii poetului nepereche, o zi intrată
deja în patrimoniul marilor sărbători ale românilor. Ziua Culturii Naționale ne
reamintește cine suntem. De Ziua Culturii îl slăvim pe Eminescu. Prin opera sa,
Eminescu ne susține titanic, ca un reper absolut în marele vacarm inerent al prezentului.
Mircea Eliade afirma că ”dacă poporul român dispare și rămâne o carte a lui Eminescu,
lumea va ști cine au fost românii”. ”Recitindu-l pe Eminescu ne reîntoarcem, ca întrun dulce somn, la noi acasă”(Mircea Eliade), căci ”în cultura lumii, locuim
eminescian”(Costel Zăgan).
Pentru a-i da ”lui Eminescu ceea ce i se cuvine: neuitarea”, cum afirma Ștefan
Radu Mușat, elevii ambasadori ai liceului Tehnologic ”Electromureș„ din Târgu
Mureș, coordonați de mine, au organizat pe parcursul unei săptămâni(9-14 ianuarie
2022) o serie de activități dedicate Zilei Culturii Naționale.
La activitățile organizate au participat elevii claselor a IX-a C, a IX-a D, a XI-a
C și a XI-a D. S-a organizat o expoziție care le-a oferit elevilor o modalitate inedită de
a recapitula sau de a afla informații despre viața și opera marelui poet. Elevii au realizat
lucrări artistico-plastice, inspirate din creația poetului nepereche: ”Luceafărul”,
”Scrisoarea I”, ”Floare albastră”, ”Melancolie”, semnate de elevii Natalia Moldovan,
Maria Tomulică și Emanuel Maier.
La concursul de creație ”Vorbe șoptite”, eleva Larisa Hergenrichter din clasa a
XI-a C, a realizat o creație în versuri de o mare sensibilitate, intitulată ”Eminescu”, prin
care a transmis mesajul că Eminescu este sufletul poporului nostru. Creația sa este un
tot armonios, marcat de aceleași gânduri înalte, de aceeași plăcere de a întoarce roata
istoriei, de aceeași revoltă demonică rezolvată în contemplație, de aceeași plăcere de
558

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 1, ianuarie, 2022

reconstituire a unui cadru paradisiac din detaliile naturii exterioare, de aceeași aspirație
spre absolut, sete de a cuceri universul prin gândire profundă și atotcuprinzătoare.
La secțiunea de realizare a unui poster, care să-l definescă pe Luceafărul poeziei
românești, elevii au selectat versuri din creația eminesciană pe care le-au asociat unor
imagini sugestive, lăsându-se în același timp ghidați și de versurile lui Adrian Păunescu
”În fiecare dintre noi există o fărâmă de ... Eminescu”.
La secțiunea viața și opera literară intitulată sugestiv ”Vreme trece, vreme
vine...”, elevii au realizat o expoziție prin care aceștia au dorit să demonstreze că
generațiile în succesiunea lor își vor transmite ca pe o datorie sacră convingerea, că
Eminescu este cel mai mare poet național.
Ultima zi din săptămână a fost dedicată unei activități speciale, și anume,
conceperea unei scrisori, care să îl ghideze pe adolescentul de astăzi spre lectura
operei marelui poet. Astfel, elevii după ce au imprimat conținutul scrisorii în 150 de
exemplare, au pliat scrisorile asemenea unui document pe care au pus un sigiliu, pentru
a evidenția valoarea mesajului pe care îl au de transmis: ”Eminescu este omul complet
al culturii românești”(Constantin Noica), distribuindu-le apoi elevilor școlii noastre:
Invitație la lectură
Scrisoare deschisă către adolescentul de astăzi
Dragul meu,
Se știe că mitul eminescian domină autoritar cultura românească de mai bine de
un secol. Geniul solitar și neînțeles, ultimul romantic, poetul nepereche, etc....
Da, știu, am auzit ceva la școală despre asta, îmi vei spune, poate.
Scopul meu este de a te convinge să citești opera lui Mihai Eminescu.
N-am s-o iau pe ocolite, spunându-ți ce câștigi citind-o, ci o să îți spun, de-a
dreptul ce pierzi, necitind-o.
Te întreb și te rog, răspunde-mi și mai ales răspunde-ți ție cu sinceritate:
Ai privit în nopțile de vară cerul înstelat, luna strălucitoare, luceafărul de ziuă?
Ai observat uneori câte o stea căzătoare dispărând în întunericul nopții adânci?
Ești tânăr și îndrăgostit poate visezi la o iubire ideală?
Adesea, în reveriile tale, te imaginezi călătorind în alt timp și spațiu construinduți universul idealurilor tale?
Gândindu-te la trecutul acestei țări inima îți vibrează, poate, la numele acelor
domnitori ce și-au apărat sărăcia și nevoile și neamul...?
Ai simțit uneori nedreptatea, scara strâmbă a valorilor sociale, impostura,
incompența ieșind în față, în timp ce valoarea este marginalizată și ignorată?
Dacă cel puțin la una dintre aceste întrebări răspunsul tău este pozitiv, te îndemn
să citești ... Eminescu ...
Cert, de la epoca lui Eminescu la epoca noastră au trecut atât de mulți ani, s-au
schimbat atâtea.
Dar sufletul omului, te întreb, ce s-a întâmplat cu el?
Iubirea, Suferința, Dezamăgirea, Pesimismul, Revolta.
Toate se regăsesc într-o formă sau alta în opera lui Eminescu.
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Dacă am dreptate, sau nu, te vei convinge singur dar ... numai citind Eminescu
...
Un prieten al Lecturii
Activitatea a avut ca obiectiv reanimarea patriotismului prin promovarea culturii
și valorilor naționale, elevii fiind stimulați să recepteze opera eminesciană în manieră
proprie, personalizată. De asemenea, creativitatea și imaginația celor implicați în
proiect ne-au surprins prin abordările diverse la care au decurs.
Această activitate a fost popularizată la nivel local, prin publicarea unui articol
în mass-media locală, și pe pagina de facebook a școlii noastre. Toate aceste activități
au contribuit la o educație de calitate, fiind rezultatul unui efort colectiv al elevilor cât
și a cadrului didactic, fiecare contribuind individual asupra imaginii, de ansamblu, a
instituției noastre școlare. Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece
această imagine pozitivă se creează greu și se poate pierde rapid.
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Biblioteca, poarta de intrare către cunoaștere

Bibliotecar MACOVEI DANIELA
Școala Gimnazială „ Ștefan cel Mare” – Botoșani

Din orice perspectivă am privi-o, educația pornește de la carte.
Informația verificabilă și valoroasă, care ne ajută să evoluăm, o dobândim din
surse credibile. Sursele de informare cele mai bine documentate sunt studiile publicate
și cărțile. Indiferent de gradul de inserție al tehnologiei în viața noastră, consider că
legătura strânsă intre om și carte și crearea și cultivarea acestei legături pe tot parcursul
vieții, sunt cele care ne vor putea oferi rațiunea de a ști să deliberăm între adevăruri și
falsuri, între ceea ce ne este de folos și ce nu, între ceea ce ne aduce o viață armonioasă
și ceea ce este toxic.
Însă, pentru că atunci când copiii noștri vor deveni adulți să știe să discearnă, să
știe să caute, să aibă idei, să fie creativi, să înțeleagă și să dobândească abilități, e mare
nevoie ca de mici, de foarte mici, să devină prieteni ai cărților și abia mai târziu să le
fie introdusă în viață tehnologia. Cartea venită în viața micuților la momentul oportun
le cultivă rutine sănătoase, le aduce frumosul și gradul de raportare la el, le dăruiește
desprinderea de realitate și pasul împreună cu diverse caractere în imaginar, le deschide
uși spre creație și spre a fi ei înșiși.
De aceea poveștile au o mare importanță în primii ani de viață. Poveștile sunt
peste tot în jurul nostru. Sunt în cărți, în imagini, în filme, în visele de zi, în
conversațiile noastre. O poveste dă naștere altei povești, și tot așa, ca un bulgăre ce se
rostogolește, și poveștile trec de la unu la altul și se transformă, crește sau se sparge în
bucățele, formând la rândul lor alte povești noi. Se știe de când lumea că poveștile au
circulat de pe un continent pe altul și au călătorit mult în timp. Astfel poveștile circulă
de la părinți la copii sau de la copii la părinți.
În mod tradițional, bibliotecile sunt locul unde părinții și copiii pot merge
împreună să descopere cele mai diverse povești, poezii. În prezent, în această perioadă
restrictivă dar plină de încercări de tot felul, a venit momentul ca
biblioteca/bibliotecarul să ducă poveștile către copiii. Această conjunctură ne-a
determinat să devenim povestitori. A spune povești sau poezii e una, a împărtăși
preocuparea referitoare la modul în care sunt spuse e alta. Când spun povești atenție
deosebită acord mesajului transmis, a tonalității folosite și a locului unde se desfășoară
lectura. Pentru a ajunge cu poveștile la sufletul copiilor, aleg un loc special și creez o
atmosferă de poveste.
Am dus citirea poveștilor și la clasele de pregătitoare, clasa I și clasa a II. a sub
forma cercului de lectură ,, Luni de poveste,, .
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Poveștile sunt mai frumoase și au o putere mai mare atunci când sunt împărtășite.
Când ascultate împreună nasc întrebări și se dezbat idei. Când fiecare își ia de acolo
exact ce are nevoie. Când prin puterea exemplului, oricine îndrăznește să gândească
pentru el. Iată de ce Întâlnirile de lectură sunt valoroase și iată de ce alegem să aducem
copiii și poveștile cât mai des împreună.
Iar când se oferă loc și de creativitate în însușirea conceptelor, toate prind un contur
bun în sinele conștient.
Nu îmi propun să salvez lumea, însă îmi doresc ca în fiecare zi să li se citească
celor mici povești despre bunătate, despre curaj și onestitate, despre muncă și
încredere, despre adevăr și dreptate, despre fericire și iubire, despre omenie și empatie,
despre tot ce ar putea face lumea mai bună într-o zi!
Stă în fiecare dintre noi să facem magia să se întâmple pentru cei mici, pagină cu
pagină!
Se poate pierde enorm de mult potențial pe un front educațional larg dacă nu se
conștientizează cât de multe lucruri pot oferi lecturarea și spunerea de povești. Locuim
într-o lume multietnică și multiculturală ce ne poate oferi bogății nemărginite. Cât de
mult pierdem dacă nu găsim căi de a prețui și a transmite toate acestea. Atunci când
copiii plonjează în povești, mai ales când sunt transmise prin viu grai, dezvoltă
deprinderi uimitoare.
Provocarea nu este să înveți un copil să citească, ci să-și dea seama ce merită să
fie citit. Credem în puterea imaginii de a atrage copilul spre carte. Credem că în acele
zile când părintele nu are suficient timp sau putere interioară pentru a se dărui copilului,
CARTEA îi poate ține locul și poate fi cea care, singură, prin ceea ce este, prin
frumusețea imaginii ei, să poarte o conversație cu copilul, un dialog plin de sens, să
stea ei împreună, în tihnă, la o poveste care începe astfel: “Mă vezi? Sunt aici. Te aștept
să mă răsfoiești și să îmi citești imaginile”
Iar această conversație începe de la copertă, de la prima imagine pe care copilul
o vede și care îl cheamă spre carte. De aceea, ilustrația are un rol esențial în viața
copiilor noștri. Ilustrația și fotografia și orice formă vizuală pe care un copil o
decodează și care îi generează o stare de bine, înainte ca el să înțeleagă sensul
grafismelor care devin cuvinte sunt o primă invitație la înfiriparea unei prietenii de o
viață, prietenia cu CARTEA în toate sensurile ei.
Momentele dedicate poveștilor sunt vitale pentru copii, de aceea este important
ca întreaga experiență să fie cât se poate de plăcută pentru ei, dar și pentru cei care spun
poveștile.
Povestea este o artă și o formă de comunicare. Spunem povești atât timp cât
istoria poate vedea și probabil vom continua să o facem tot restul vieții noastre.
Profesorul Rudolf Steiner spunea: ,, În prima perioadă de vârstă, la sufletul
copilului au acces numai lucruri morale pe care noi le facem și pe care copilul le poate
vedea în ceea ce se manifestă drept viață morală în faptele, gesturile, gândurile,
sentimentele ambianței sale umane.,, Dacă știm bine aceste lucruri vom înțelege cum
să îi tratăm, cum să îi ajutăm să crească frumos.
O zi de poveste!
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,, Una din căile prin care le stârnim copiilor curiozitatea și dorința de a citi este
ca să le spui interactiv o poveste , în care copiii participanți să aibă roluri mici pe care
să le joace în timp ce le spui povestea.
Da, da. așa interpretează poveștile Giorgiana Popan, actrița de improvizație și
povestitoarea internațională atunci când face un AtelieR de Improvizație online cu
copiii.,, - Ioana Popescu, organizator și director AtelieR de Cuvinte.
Miercuri, 10 noiembrie, Giorgiana Popan a fost invitata noastră.
Elevii clasei I B împreună cu doamna înv. Bucătaru Ioana, s-au bucurat de un astfel de
Atelier.
Povestea a continuat și joi în biblioteca școlii.
Noi toți, am rămas cu o stare de bine, de copilărie pură, de poveste.
Experiența avută, studiile și informațiile primite, toate acestea duc la concluzia
că:
Biblioteca rămâne poarta de intrare către cunoaștere.

I.

Atelierul online cu povestitoarea Giorgiana Popan

II.

Citirea, prezentarea poveștii în biblioteca școlii
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Grădinița, univers de poveste …

Prof. MAGDA COSMINA
G. P. P. NR. 1 BEIUȘ /BIHOR

Imaginea unei instituţii educaţionale este determinată de un ansamblu de criterii,
reguli şi interpretări care sunt structurate de-a lungul timpului şi transmise prin tradiţie,
modificate şi îmbogăţite succesiv cu elemente noi, acceptate și asimilate de comunitate.
Imaginea este dependentă de sistemul informaţional în care se formează, fiind
condiţionaţă de caracteristicile de vârstă, sex, religi, nivel de cultură şi instruire,
apartenenţa etnică sau politică etc.
Formarea imaginii unei instituții se poate realiza aplicând o anumită „politică”,
ce ţine pe de o parte de stilul managerial al conducătorului instituției şi pe de altă parte
de activitatea desfăşurată de angajaţi. Imaginea instituției poate fi gestionată prin
diverse moduri: - să faci lucruri bune, în sensul practicării unui management extrem de
performant; - să desfăşori o activitate profesională de relaţii publice prin care să obţii
încrederea, simpatia, înţelegera şi sprijinul publicului; - să foloseşti sponsorizarea; - să
angajezi un personal foarte bine pregătit, motivat şi ataşat obiectivelor instituției; - să
întreţii foarte bune relaţii cu mijloacele de informare în masă.
Promovarea imaginii reprezintă acţiunea de convergenţă şi de interferenţă a
publicității, utilizarea liderilor de opinie şi a tehnologiilor de creare a evenimentelor
pentru formarea unei imagini unitare şi multidimensionale prin transmiterea unor
mesaje.
Acțiuni întreprinse în vederea promovării imaginii instituției preșcolare GPP.NR.1
BEIUȘ.
 Realizarea paginii WEB a instituției preșcolare.
 Asigurarea funcţionării site-ului.
 Dezvoltarea strategiei privind imaginea instituţională în rândul copiilor, părinţilor,
comunităţii
 Stabilirea unor legături, participarea responsabilă a tuturor persoanelor implicate la
problemele comune ale societăţii pentru realizarea proiectelor proprii în parteneriat
cu alte instituții.
 Asigurarea transparenţei necesare participării responsabile a tuturor membrilor în
structuri parteneriale, conducerea locală, părinţi, ONG-uri, agenți în ceea ce priveşte
adecvarea ofertei educaţionale la specificul comunitar
 Promovarea imaginii instituţionale prin activitatea „Ziua porților deschise”.
 Monitorizarea activităţii extraşcolare şi a concursurilor şcolare.
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 Elaborarea planului de dezvoltare a instituției preșcolare.
Activități concrete, realizate în vederea promovării imaginii grădiniței dar și de
valorizare a potențialului preșcolarilor noștri!
1. „Împreună pentru copii noştri” –Parteneriate cu părinții fiecărei grupe de preșcolari
- Iniţierea părinţilor în problemele specifice educaţiei preșcolare.
2. „Primii paşi spre şcoală”- Familiarizarea preşcolarilor cu mediul educaţional în
care vor păşi în curând(„În vizită la cei mici” „Vizită la şcoală”, „Vizită la
bibliotecă”)
3. „Cartea prietena mea!”- Trezirea interesului şi a curiozităţii copiilor pentru literatură
4. „Prietenul meu, poliţistul!”- Cunoaşterea consecinţelor nerespectării regulilor de
circulaţie („Semnele de circulație”-Trecerea de pietoni. Lectura după imagini:
„Strada”. Povestire după ilustrații: „Ce a pățit Tărcuș?” Activitate practică:
„Semaforul”. Activitatea agentului de circulație – Video)
5. ,,În pași de dans și cânt pe aripile copilăriei ,,–concurs de dans si cântece pentu copii
–activitate principală a Proiectului Educativ inițiat de Gpp.nr.1 Beiuș -,, Și copiii
sunt artiști !
Deci, prin organizarea şi participarea la acţiuni comune şi relevante pentru comunitate
și prin stabilirea unor legături, participarea responsabilă a tuturor persoanelor
implicate la problemele comune ale societăţii civile pentru realizarea proiectelor
proprii, instituţii publice locale ȋmbunǎtǎțim imaginea instituției. 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 preșcolarilor noștri..
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GRĂDINIȚA ȘI IMAGINEA EI ÎN COMUNITATE

Prof. MĂNESCU EUGENIA MIRELA,
Grădinița Jirov, Școala Gimnazială Corcova,
Mehedinți

Învățământul preșcolar reprezintă prima treaptă de pregătire în educația formală
și în educația nonformală. Educaţia copilului începe încă de la naştere. Această
educație este continuată, de educația timpurie din instituțiile de învățământ. Grădiniţei,
ca primă verigă a sistemului de învăţământ, trebuie să i se acorde o mare atenţie.
Învăţământul preşcolar a dobândit un conţinut instructiv-educativ cu discipline
care se desfăşoară după o programă minuţioasă şi care urmăreşte realizarea unor
obiective precise privind pregătirea copilului preşcolar pentru integrarea uşoară şi
rapidă în activitatea de învăţare.
Şi copilul preşcolar învaţă dar pentru el, învăţarea este un joc. Pentru ca
activitatea derulată în cadrul unui program de educaţie să-şi dovedească eficienţa este
necesar ca acesta să se facă mai întâi cunoscută comunității, respectiv părinţilor. În
cazul instituţiilor publice, trebuie să existe o imagine de informare corectă a publicului
cu privire la obiectivele şi sarcinile acesteia, atribuţiile conferite de lege, metodele
folosite în activitatea de aplicare a legii etc. Promovarea imaginii grădiniței se poate
realiza prin derularea unor parteneriate în cadrul comunității locale.
Parteneriatul educațional se desfășoară permanent împreună cu actul educațional
propriu-zi și se realizează între: instituțiile educației, familia, școala și comunitatea,
agenți educaționali (copil, părinți, cadre didactice), specialiști (psihologi, consilieri,
psiho-pedagogi, terapeuți etc.), membrii ai comunității (medici, factori de decizie,
reprezentanții bisericii, ai poliției, etc.). Exemple de parteneriate derulate în grădiniță:
,,Împreună pentru copiii noştri!” (parteneriat educaţional cu familia); ,,În curând voi fi
școlar” (parteneriat cu școala), ,,În lumea minunată a cărților!” (parteneriat cu
Biblioteca), ,,Atenție, mici pietoni! (parteneriat cu Poliţia).
Pentru a crea și promova o imagine pozitivă în comunitate, unitatea de
învățământ pentru educație timpurie trebuie să-și personalizeze oferta educaţională
prin inovarea, diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile şi interesele
partenerilor şi beneficiarilor demersului educaţional.
Personalul didactic al instituţiei are un rol important în promovarea imaginii
acesteia. Acestea pot apela la diverse instrumente de promovare a instituției: oferta de
promovare; sit-ul unităţii, actualizarea la zi a acestuia; promovarea în mass-media,
prezentarea ofertei educaţionale şi a materialelor promoţionale în cadrul
şedinţelor/lectoratelor cu părinţii, amenajarea de expoziţii cu lucrările copiilor atât în
unitate, cât și în școlile partenere, Inspectorat Școlar; organizarea unor târguri unde
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preșcolarii își pot expune lucrările realizate, publicarea revistei grădiniței etc.
Reprezentanţii grădiniţei trebuie să îşi asume rolul de promotor, colaborator şi
facilitator, în timp ce grădiniţa trebuie să orienteze întregul său demers asupra celor
mici, astfel încât copilul să devină actor principal al demersului educaţional, fapt care
va duce gradual la creşterea prestigiului grădiniţei în comunitate.
Imaginea grădiniţei are o puternica influenţă asupra aşteptărilor, iar aceste
aşteptări influenţează alegerea beneficiarilor. Este important ca imaginea pe care o
proiectează asupra comunităţii să fie aceeaşi cu ceea ce doreşte unitatea de învățământ
să realizeze. Construirea şi consolidarea unei imagini pozitive ia ani de muncă
sistematică de comunicare și, nu în ultimul rând, de calitate.
Bibliografie:
 M.E.N., Curriculum pentru educaţia timpurie, București, 2019;
 M.E.C.T., Împreună pentru copii – Grădinița și comunitatea, București, 2008;
 Băran Pescaru, A,. Parteneriat în educaţie, Bucureşti, Editura Aramis Print,
2004;
 Popescu, M., Implicarea comunităţii în procesul de educaţie, Centrul Educaţia
2000+, Corint, Bucureşti, 2000.
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CONCURSUL ȘI SIMPOZIONUL ,,SATUL ROMÂNESC,
SPAȚIU CULTURAL - ARTISTIC”

Prof. Manolache Elena Emanuela
Liceul Tehnologic „Petre S. Aurelian” Slatina, Olt

Începând cu anul școlar 2012-2013, școala noastră organizează simpozionul și
concursul menționat în titlul articolului. Mai întâi a fost județean, apoi, datorită
interesului suscitat și a participării numeroase, a devenit interjudețean și regional.
Voi insera o parte din proiect mai jos, acesta prilejuind o participare numeroasă
atât în cadrul simpozionului cât și al concursului și făcând liceul cunoscut și promovat
în mass-media locală, pe site-urile CCD și ISJ Olt, Didactic.ro, în instituțiile și școlile
partenere.
Argument
Considerăm că satul românesc merită să-şi recapete mândria, integritatea şi
vitalitatea, păstrându-şi totodată intacte valorile şi preţuindu-le ca element definitoriu
pentru identitatea sa. Vrem să valorificăm prin diferite modalităţi resursele existente
înainte ca ele să fie pierdute pentru totdeauna. Se impune revigorarea interesului tinerei
generaţii pentru cunoaşterea laturii cultural- artistice a satului românesc, a operelor
literare care au ca sursă de inspiraţie lumea satului deoarece artistul popular, poetul,
omul de artă în general, a plasat satul în centrul creaţiei sale, a evidenţiat în el gradul
de solidaritate etnică, socială, religioasă, estetică şi i-a acordat creditul de posibilă
afirmare în planuri superioare ale existenţei sale. Satul mai trăieşte şi la modul prezent,
cu toate necazurile şi bucuriile sale imediate, fără nici o intenţie de idealizare.
Scopul proiectului:
1. Educarea elevilor în spiritul valorilor culturale naţionale, a cunoaşterii
temeinice, prin forme variate, a spiritualităţii satului românesc prin implicarea activă a
acestora în dialogul cultural – artistic cu lumea satului şi reflecţia cu privire la valorile
sale esenţiale;
2. Determinarea colaborării în parteneriat a factorilor educaţionali pentru
dezvoltarea şi valorificarea aptitudinilor şi competenţelor educabililor în vederea
întăririi participării la activităţi diverse, în vederea promovării tradiţiilor, obiceiurilor,
folclorului, dar şi a tinerelor talente care să contribuie la păstrarea şi dezvoltarea
spiritualităţii satului românesc.
Obiectivele specifice ale proiectului
Proiectul urmăreşte:
1) să promoveze modalităţi eficiente de a păstra specificul naţional, tradiţional al
satului românesc în contextul cultural şi economic actual;
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2) să ofere cadrelor didactice suport promovării contribuţiilor originale în
dezvoltarea practicii educaţionale;
3) să valorifice creativitatea elevilor în domenii diverse de studiu pentru
dobândirea competenţelor necesare contribuţiei active la dezvoltarea personalităţii lor
în strânsă legătură cu coeziunea socială;
4) să stimuleze inovarea didactică, implementarea eficientă a unor proiecte care
să reflecte valorile cultural – artistice ale satului;
Regulamentul de participare
Acest proiect se adresează profesorilor de limba şi literatura română, istorie,
geografie, religie, T.I.C. şi coordonatorilor de proiecte sau activităţi care respectă tema
dată precum şi tuturor celor care sunt interesaţi şi pasionaţi de tema propusă.
Secţiunile simpozionului
Secţiunea I: Comunicări metodico-ştiinţifice ( referate și parteneriate sau proiecte de
succes) ale cadrelor didactice, manifestare dedicată satului românesc;
Secţiunea a II-a: Expoziţie de obiecte populare tradiţionale şi de fotografii care reflectă
viaţa satului de azi şi de altădată;
Concursul regional are următoarele secţiuni: 1) Creaţii literare, eseuri, reportaje,
note de călătorie etc. despre lumea satului; 2) Interpretare scenete care se încadrează în
tema concursului; 3) Prezentare de filmuleţe şi ppt-uri inspirate din viaţa satului în
literatură sau care reflectă activităţile elevilor pe această temă.
Organizarea concursului pentru elevi se va desfăşura astfel:
- Selectarea creaţiilor literare, a eseurilor şi reportajelor pe nivele de învăţământ şi
evaluarea lor;
- Desfăşurarea concursului de interpretare; Jurizare;
- Vizionarea filmuleţelor şi prezentarea materialelor realizate în Power Point;
Evaluarea materialelor
şi a modului de prezentare a elevilor;
- Premierea elevilor.
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PROIECT EDUCATIV

”NOUĂ NE PASĂ! DAŢI-LE O ŞANSĂ!”
MANOLACHE ELENA RADA
SCOALA GIMN. NR. 25 TIMISOARA

Motto: „Orice fiinţă umană are dreptul la viaţă. Pentru copiii cu nevoi speciale trebuie
să se asigure o viaţă demnă prin participarea lor la viaţa colectivităţii.”
Nume şi prenume profesor

MANOLACHE ELENA RADA

Disciplina/ specialitatea

PROF. INV. PRIMAR

Şcoala

SCOALA GIMN. NR 25

Localitatea / Judeţul

TIMISOARA, TM

Ţara

ROMANIA

a. Mesajul:
Avem nevoie unii de ceilalţi. Fiecare raport interpersonal ne îmbogăţeşte, ne
oferă informaţii pentru interacţiunile viitoare, ne dezvoltă competenţa intercunoaşterii.
MOTIVAŢIA PROIECTULUI:
Argument
„Nu merge înaintea mea pentru că s-ar putea să nu te pot urma. Nu merge în urma
mea pentru că s-ar putea să nu te pot ghida. Mergi alături de mine şi fi prietenul meu.”
Copilul cu cerinţe educative speciale are probleme similare cu cele ale unui copil
obişnuit, suprapuse de altele specifice. Rezolvarea problemelor în discuţie necesită
tratare individualizată timpurie prin activităţi de corecţie şi de recuperare speciale
pentru facilitarea includerii copilului în sistemul educaţional obişnuit.
Predispoziţia biologică nu este o sentinţă, iar mediul social este o şansă. Sentinţa
produsă de societate e mai periculoasă pentru un copil în dezvoltare decît predispoziţia
biologică. Pornind de aici, trebuie să înţelegem faptul că trăim într-o lume a diversităţii
umane, că şcoala nu se poate eschiva de la rolul de promotor al progresului uman şi că
doar ea poate facilita schimbarea, întrevăzută ca posibilă, a mentalităţii şi atitudinii faţă
de cerinţele educative ale tuturor copiilor. Şcoala va reuşi să răspundă cerinţelor
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speciale de educaţie ale copiilor aflaţi în dificultate şi nevoilor de educaţie ale familiilor
acestora doar prin eforturile ei interne şi cu sprijinul tuturor.
Acest parteneriat sprijină dezvoltarea unei atitudini pozitive, autonome, care să
armonizeze relaţiile cu sine şi cu ceilalţi, cu mediul încojurător. Dorinţa noastră se
îndreaptă spre a stabili noi şi reale punţi de comunicare între copil – copil – cadre
didactice – bibliotecari.
Considerăm că relaţia de prieteneie nu e numai o posibilitate, ci şi o necesitate. La
această vârstă şcolarii cu nevoi speciale, indiferente de tipul şi gradul deficienţei, au
nevoie să înveţe, să ia în considerare punctul de vedere al altor copii, să facă schimb
de idei şi să înţeleagă mai bine experienţele prietenilor lor.
SCOPUL ŞI OBIECTIVELE PROIECTULUI:
 Scopul: sprijinirea morală şi financiară a unor persoane cu nevoi speciale – copii.
Scopul proiectului este formarea unei atitudini corecte faţă de copiii deficienţi,
nevoia de a-i iniţia pe şcolari în proiectrea unui comportament responsabil, tolerant.
Nu e suficient să faci cunoscut copilului prin dezbateri, convorbiri, că trebuie să-l
accepte semenul său şi să-i întindă o mână. Trăirile afective sunt cele care
declanşează opţiunea şi prin acestea acţiunea. Cheia succesului constă în deplasarea
accentului de pe lămurirea verbală pe resortul afectiv, prin exercţiul moral. Pentru
buna desfăşurare a acestui exerciţiu e nevoie de asigurarea unui cadru organizatoric
firesc
OBIECTIVE SPECIFICE:
a. Privind copiii implicaţi în proiect
- identificarea copiilor aflaţi la necaz – DIAGNOSTICATI CU AUTISM;
- stabilirea resurselor necesare – cărţi, jucării, rechizite, reviste, sume de bani;
- identificarea de către organizatori a unor surse de finanţare pentru obţinerea
materialelor necesare;
- realizarea unui program de mediatizare a deficienţei AUTISM ;
- desfăşurarea unor activităţi educative extraşcolare cu scopul stimulării elevilor
participanţi la proiect;
- însuşirea unor norme de comportament civilizat;
- stabilirea relaţiilor de prietenie şi de întrajutorare cu ceilalţi copii;
- formarea deprinderilor de lucru în echipă şi de cooperare;
- crearea unei atmosfere de destindere şi voie bună;
b. Privind cadrele didactice şi bibliotecară
- încurajarea cadrelor didactice şi bibliotecari pentru a crea mediu educaţional care
să favorizeze dezvoltarea unor trăsături pozitive de caracter;
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- promovarea unor metode si tehnici noi de lucru cu elevii;
- realizarea unui management eficient la nivelul clasei şi a unei comunicări optime.
Gupul ţintă:
- elevi ai claselor pregătitoare;
- cadre didactice;
- bibliotecarii, secretare, contabile.
Durata proiectului: 1aprilie-20 iunie
GRUPUL ŢINTĂ: copil cu autism;
Pentru acest an, prioritar a fost cazul copilului B.A-/12 ani, care este elev în clasa
a IV a ,,D” la şcoala Gimnazială NR 25 Timişoara. Acest băieţel suferă de autism şi
este în tratament de mai bine de 8 ani , în Timişoara, la Asociaţia ,,Casa Faenza” centru
comunitar a copiilor autişti şi terapie individualizată ABA. Pentru familia acestuia –
doar un părinte lucrează şi mai are un frate mai mic, diagnosticat şi el cu autismcheltuielile sunt peste puterile lor. Ne-am gândit că orice ajutor cât de mic, va aduce o
rază de speranţă familiei.
METODOLOGIA DE INTERVENŢIE:
Metode: explicaţia, conversaţia, observaţia, studiul de caz, lucru în echipă.
Forme de organizare:
- şedinţa de informare teoretică;
- vizite tematice la ,,CASA FAENZA”.
- activităţi extraşcolare- expoziţii cu vânzare, tombole cu lucrări ale copiilor,
redirecţionare 2% a impozitului pe venit.
ANALIZA RESURSELOR
I - Resurse materiale şi financiare
cărţi, caiete, rechizite, reviste,
jucării, surprize.
II - Resurse temporale: proiectul se va desfăşura în perioada aprilie-iunie 2016.
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PLANUL OPERAŢIONAL DE ACŢIUNE:
ACTIVITĂŢI

martie Aprilie

mai

IDENTIFICAREA ŞI
ORGANIZAREA GRUPULUI
TINTĂ:
-selectarea copilului

X

- evaluare iniţială

X

PREGĂTIREA ACTIVITĂŢILOR:
-evaluarea necesităţilor de realizare a
programului de întrajutorare a
copilului cu nevoi speciale

X

- recrutarea colaboratorilor

X

DESFĂŞURAREA PROPRIU ZISĂ A ACTIVITĂŢILOR:
- lansarea proiectului

X

- realizarea felicitărilor, lucrărilor de
PAŞTE

X

- expoziţii cu vânzare, tombole

X

FINALIZARE:

X

- sumele obţinute vor fi înmânate dnei BOIAN GEORGIANA, într-un
cadru festiv şi vom marca ziua
AUTISMULUI

X

EVALUAREA ACTIVITĂŢILOR:
- monitorizarea activităţilor

X

X

X

- autoevaluarea periodică

X

X

X

- autoevaluarea finală

X

- popularizarea activităţii

X
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Rezultate:
- Elevii din clasele primare şi gimnaziale vor fi interesaţi de acţiunile derulate în
proiect si vor învăţa ce înseamnă să fii voluntar precum si dorinţa de a continua această
activitate în viitor.
- Cadrele didactice îşi vor manifesta creativitatea profesională prin utilizarea
unor strategii alternative cu eficienţă crescută în atingerea obiectivelor programului.
- Acţiunile întreprinse vor contribui la îndeplinirea obiectivelor stabilite, dar şi
la descoperirea unor noi provocări, probleme cu care se confruntă astăzi sistemul
educaţional şi care impun găsirea unor soluţii pe măsură.
- rezultatele programului „Nouă ne pasă! Daţi-le o şansă!”se va concretiza atât
în modalităţi reale (expoziţii, vizite, colecţii diverse, albume, redirecţionare a 2%) cât
şi în progresele înregistrate în planul formării personalităţii elevilor sub diferite
aspecte, cu precădere în dezvoltarea unui comportament democratic şi participativ
empatic.
Acţiunea a avut răsunet şi în mass-media:
http://ziuadevest.ro/actualitate/60497-casa-faenza-timisoara-noua-ne-pasa-dati-le-osansa-ziua-internationala-de-constientizare-a-autismului
http://www.pressalert.ro//se-poate-copil-cu-autism-admis-la-o-scoala-obisnuita-dintimisoara-ce-gest-impresionant-vor-sa-faca-pentru-alex-colegii-sai/
http://stiri.tvr.ro/si-au-vandut-jucariile-ca-l-ajute-pe-alex--colegul-lor-care-sufera-deautism_72668.html
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Promovarea imaginii școlii prin parteneriate școlare

Prof. înv. primar Marieș Loredana

Pe fundalul pandemiei de coronavirus care a dus la închiderea școlilor, atât la
noi în țară, cât și în restul țărilor din lume, începerea anului școlar 2021-2022 a fost
bine cântărit de către autorități, deoarece, în acel moment, România, se afla în valul 4
al pandemiei de Coronavirus. Cu toate acestea, începerea anului școlar în format fizic,
a bucurat milioane de elevi din întreaga țară.
Prima zi de școală a început cu multe emoții și pentru elevii clasei Pregătitoare
B, de la Colegiul Național „George Barițiu” din Cluj-Napoca. Proaspeții şcolărei au
cunoscut-o pe doamna lor învățătoare și sala lor de clasă, pregătită de ursuleții din
„Pădurea muzicală”. Prima surpriză a fost permisul de intrare în lumea magică din
„Pădurea muzicală”, astfel încât s-a format o minunată clasă a „Ursuleților”, care are
în componența sa 24 de elevi. „Ursuleții” au primit multe provocări din „Pădurea
muzicală”: să pătrundă în lumea poveștilor prin intermediul cărților, să pornească întro călătorie a cunoașterii în care să învețe să citească, să scrie, să socotească, să fie
prieteni și adevărați tovarăși de drum.
Boboceii de clasă pregătitoare au răspuns cu entuziasm tuturor provocărilor, vor
să reușească, să facă descoperiri, să se afirme și să se bucure de tot ceea ce Școala le
va oferi la acest început de drum.
Prima provocare pe care elevii clasei pregătitoare au avut-o de parcurs a fost cea
legată de parteneriatul inițiat cu grădinița. În cadrul acestui parteneriat s-au propus
desfășurarea unor activități cu scopul de a stabili relații de prietenie cu preșcolari,
precum și de a promova înscrierea la clasa pregătitoare la noi în școală. Elevii au
realizat postere pe care au lipit poze cu activitățile interesante de la școală și au desenat
aspecte legate de viața școlară. Aceste postere au fost apoi expuse la avizierul
grădiniței, pentru viitorii școlărei și părinții acestora.
Tot în cadrul acestui parteneriat s-a realizat o lecție deschisă pe platforma
Adservio, unde au putut participa atât părinții de la clasă, cât și părinții preșcolarilor
implicați în proiect.
Tema lecției a fost „Apa-element esențial al vieții”. Iată care au fost câteva dintre
sarcinile pe care elevii le-au rezolvat:
 Pictează marginea unui țărm și marea folosind ca element grafic doar punctul.
 Decupează din ziare ori reviste imagini și cuvinte despre apă, în toate formele și
felurile ei. Realizează cu acestea un colaj.
 Dă un spectacol de pantomimă. Mimează începutul ploii, furtuna, furtuna pe
mare, o călătorie cu barca pe un râu, etc.
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 Umple un vas pe jumătate cu apă. Ia două linguri și ciocnește-le în aer, apoi în
apă. Ce observi? Caută apoi alte obiecte prin sala de clasă cu ajutorul cărora poți
produce diferite sunete. Observă sunetele produse în aer, apoi în apă.
 Creează o melodie utilizând pahare cu apă. Inventează o metodă pentru „a scrie”
melodia. Sugestie: poți folosi simboluri, culori, linii, puncte pe care să le asociezi
cu fiecare pahar în parte.
 Poartă o discuție cu un coleg/o colegă de clasă despre importanța apei. Discută
cu un coleg/o colegă despre ce ai face dacă nu ai avea apă la robinet timp de o
săptămână?
 Crezi că există oameni care prețuiesc apa mai mult, și unii care o irosesc?
Explică de ce.
 Numește trei jocuri pe care îți face plăcere să le joci în apă.
 Scrie 10 cuvinte care să evidențieze cât de importantă este apa.
 Caută informații în legătură cu poluarea apelor și realizează un poster pentru
stoparea acestui fenomen.
O altă provocare îndrăgită de micii şcolari este cea legată de parteneriatul cu
pompierii. Pentru că ei cred în eroi, iar eroii zilelor noastre chiar există, s-a inițiat acest
parteneriat în cadrul căruia fiecare elev a fost „adoptat” de un pompier, astfel încât au
ajuns să se cunoască mai bine și chiar să se împrietenească.
Fiecare elev a avut de realizat un interviu cu pompierul care l-a „adoptat”, cu tema
„De ce îndrăgesc meseria de pompier?”, folosindu-se de aplicația Zoom. Aceste
interviuri au fost apoi prezentate colegilor de la clasele mai mari prin intermediul
platformei Adservio și postate pe pagina de Facebook a școlii. Totodată, elevii, au
realizat postere în care au prezentat importanța meseriei de pompieri în toate situațiile
necesare (incendii, inundații, calamități, accidentări.etc), postere ce au fost apoi afișate
la sediul pompierilor.
Am ales să prezint aceste activități desfășurate în cadrul parteneriatelor, deoarece
consider că facilitează realizarea unor proiecte prin care elevii au posibilitatea să își
perfecționeze și să pună în practică cunoștințele, să participe la competiții, schimburi
de experiențe, socializând și perfecționându-și competențele de comunicare.
Proiectarea și implementarea unor activități extracurriculare și extrașcolare, în
școală și în comunitate, pe baza proiectelor și parteneriatelor dintre elevi, profesori și
membri ai comunității locale, este o necesitate a activității didactice ce poate fi
implementată chiar și în actualul context pandemic.
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PROMOVAREA IMAGINII GRǍDINIȚEI

Prof. înv. preșcolar: Marinescu Maria
Grădinița cu P. N. Nr. 2 Cernetu Teleorman

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.
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.
TIPURI DE PARTENERIATE- după nevoile şi scopul urmărit:
▪ parteneriate care au ca scop modernizarea bazei materiale şi a spaţiilor de învăţământ;
diversificarea, înnoirea materialului didactic aferent procesului de învăţământ;
▪ parteneriate ce vizează atenuarea problemelor copiilor cu nevoi speciale;
▪ parteneriate pentru cunoaşterea reciprocă şi buna relaţionare;
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▪ parteneriate ce vizeză o cât mai bună integrare a copiilor în societate;
▪ parteneriate profesionale, ce vizează formarea continuă a cadrelor didactice;
▪ parteneriate de imagine, în scopul popularizării experienţelor pozitive.
EXEMPLE DE PARTENERIATE DERULATE:
1. ,,Împreună pentru copiii noştri”-parteneriat educaţional cu familia
Obiectivele parteneriatului:
 Iniţierea părinţilor în problemele specifice educaţiei din grădiniţă privită ca un
,,microgrup” din care copilul face parte;
 Dobândirea de către părinţi a unor abilităţi de relaţionare cu copii.
Parteneriatul grădiniţă-familie construieşte relaţii strânse între cele două medii ale
educaţiei, stabileşte un sistem de valori apropiat între acestea, care poate avea un efect
benefic asupra copiilor.
2. ,,Primii paşi spre şcoală”-parteneriat cu scoala
Obiectivele parteneriatului:
▪ Realizarea unui schimb de opinii în ceea ce priveşte necesitatea unui mediu
educaţional stimulativ.
▪ Familiarizarea preşcolarilor cu mediul educaţional în care vor păşi în curând.
Activităţi ce pot fi derulate pe perioada parteneriatului : ,,Daruri pentru prieteni”,
,,Vizită la şcoală”, ,,Vizită la bibliotecă”, ,,În vizită la cei mici”.
3. ,,Cartea-prietena mea!”-parteneriat cu Biblioteca
Obiectivele parteneriatului :
▪ Trezirea interesului şi a curiozităţii copiilor pentru literatură.
▪ Conştientizarea părinţilor şi a altor factori educaţionali din cadrul comunităţii cu
privire la rolul pe care îl au cărţile în formarea şi dezvoltarea copiilor.
▪ Stimularea preşcolarilor de a desfăşura activităţi care să contribuie la propria formare.
Proiectul vizeaza formarea unei atitudini pozitive a preşcolarilor faţă de cărţile pentru
copii, orientarea acestora spre literatură, precum şi realizarea unor noi forme de
colaborare între educatoare, reprezentanţi ai bibliotecii şi părinţi.
4. ,,Prietenul meu, poliţistul!”-parteneriat cu poliţia în vederea intensificări activităţii
de sprijinire a copilului preşcolar în dobândirea de cunoştinţe, capacităţi şi deprinderi
care să-i permită cu uşurinţă sa acceada la condiţiile de mic pieton.
Obiectivele proiectului:
▪ Sprijinirea copiilor pentru înţelegerea necesităţii respectării regulilor de circulaţie, în
vederea asigurării securităţii personale.
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▪ Cunoaşterea consecinţelor nerespectării regulilor de circulaţie.
5. Recuperarea copiilor cu tulburări asociate printr-un program de parteneriat între
educatoare-logooped-psiholog.
CONCLUZII: Iniţierea şi derularea de activităţi în parteneriat reprezintă o provocare
pentru educatorul de azi, necesitând multă creativitate în concepere, dinamism în
derulare, responsabilitate în monitorizare, flexibilitate în luarea deciziilor.
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Ce e frumos …

prof. Mateș Ionela Cristina
Liceul Tehnologic „Moga Voievod” Hălmagiu, Arad

Din experiență, am înțeles că a face educație înseamnă a vorbi frumos despre
ceva sau despre cineva. Mă bucur să pot împărtăși această opinie de specialitate, fiind
profesor de Limba și literatura română de 15 ani, predând în opt școli din zone
defavorizate, din mediul rural, dar și din penitenciar, cu profesori și profesoare cu
sau fără doctorate, titulare sau suplinitoare.
Neavând copii personal, mi-am cumpărat cărți de parenting pentru a înțelege
mai bine ce înseamnă a fi părinte, deci nu mă voi pronunța despre educația în familie,
ci doar despre educația primită și oferită de profesori prin modul lor de a vorbi despre
alt profesor sau despre altcineva.
La baza educației, în opinia mea, stă bunul simț, empatia, cei șapte ani de
acasă, … despre care nu voi discuta în această lucrare de specialitate.
Din cartea „Modelul faptelor bune: activează-ți bunătatea în afaceri”, am ales
subcapitolul „Cum creăm pacea la locul de muncă” pe care îl voi prezenta: „Deci,
cum ar arăta Pacea interioară într-o companie sau într-o organizație? Cu alte cuvinte,
cum îți poți crea un loc pașnic, echilibrat și liniștit la locul de muncă? Nu este atât
de greu pe cât îți imaginezi. De fapt, poți utiliza același proces de cunoaștere și
conectare cu tine însuți pentru a-i înțelege și a relaționa cu cei din jur.
Prin urmare, așa cum o ființă umană este compusă din multe părți, tot astfel
fiecare dintre noi este parte integrantă a unui ansamblu mai mare, ca de exemplu, o
companie sau o organizație. Când un om se cunoaște pe sine și se respectă, atunci va
putea să cunoască, să accepte și să respecte și persoanele alături de care lucrează.
Pe măsură ce relațiile cu colegii de serviciu se dezvoltă, perpetuează ceea ce
funcționează și elimină ceea ce nu este productiv în mediul de lucru. În acest mod,
treptat, propriul tău sentiment de pace interioară și bunăstare îi va contamina și pe
ceilalți, transformând mediul de lucru într-unul mai pașnic și mai armonios. Nu uita,
nu îi poți schimba pe cei din jurul tău. Nu îi poți face să simtă liniștea interioară. Dar
vestea bună este că poți deveni un exemplu. Una dintre cele mai bune modalități de
a-i angaja pe cei din jur într-o călătorie colectivă spre pacea interioară este să fii tu
însuți un model de pace interioară, acceptare și respect, întâi față de tine însuți, apoi
față de semeni.”
Închei prin a vă spune ceea ce spune poetul Costache Ioanid: „E frumos…”: E
frumos când poți în viață/ Să fii darnic și milos, / Să te duci de dimineață/ Să ștergi
lacrima răzleață/ E frumos. // E frumos, cât zboară anii, / Să-ți faci viața un
prinos./ Să hrănești cu drag orfanii,/ Să-i ajuți pe toți sărmanii. / E frumos. // E
frumos când nu-i răpusă / Jertfa ta de-un gând fălos./ Când în taină nepătrunsă/ Îți
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faci haina cea ascunsă./ E frumos. // Însă fapta cea mai mare, /Darul cel mai de
folos,/ E să chemi pe-un om, pe-oricare,/ Dintr-o viață de pierzare,/ la Hristos.
Bibliografie:
Arison, Shari, „Modelul faptelor bune: activează-ți bunătatea în afaceri”,
Lifestyle Publishing, București, 2019, p. 88
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Școala mea, o școală super!

Prof. înv. primar Mica-Prundeanu Anca
Colegiul Național ”Vasile Goldiș” Arad

Întotdeauna am fost de părere că școala este pentru elev, nu elevul pentru școală.
Am avut parte de la început de o doamnă învățătoare de excepție, apoi de profesori
foarte buni și dedicați profesiei lor, deci o mare parte din ceea ce am realizat mai târziu
li se datorează lor. Pe deasupra, am aflat că, pe linie paternă, în familie au existat și
există cadre didactice foarte pasionate, care au avut învățătura ca și crez și au lucrat
sau lucrează în învâțământ cu rezultate excelente, rude ”presărate” ici- colo, în diferite
generații. Deci există și o genă în acest sens, pentru care sunt recunoscătoare din tot
sufletul.
Dar, spre deosebire de o mare parte dintre colegii pe care îi am, de-a lungul
carierei mele didactice am avut ca și principiu ideea că prin ceea ce faci zi de zi, prin
calitatea actului educațional și comportamentul zilnic, constant, fără să mă concentrez
pe extrem de multe ”acte de excepție”, pot ajuta școala mea să fie cotată ca o școală
bună. Altfel spus, dacă eu dau tot ce pot și depun efort ca ceea ce fac în școală să fie
de calitate în permanență, contribui astfel la creșterea popularității școlii mele. De
asemenea, mai consider că felul în care fiecare își aduce aportul la promovarea imaginii
școlii sale depinde foarte mult de personalitatea și temperamentul cadrului didactic și
de părțile sale forte, și că împreună suntem mai buni.
În primul rând sunt foarte atentă la relația cu părinții și cu copiii în primii doi ani
de școlaritate: clasa pregătitoare și clasa I, pentru că atunci se creează o bază de
încredere în cadrul didactic. Încerc să îi cunosc cât mai bine pe copii, pe părinți, și
probabil și reciproca e valabilă. Tot în această primă perioadă petrec cea mai mare parte
a timpului în clasă, alături de copii, inclusiv în pauze, pentru a le forma deprinderile
necesare pentru întreaga perioadă de școlarizare: orientarea în școală, reguli de
comportament școlar, reguli de politețe, deprinderea de a mânca în pauza mare
respectând regulile de igienă, deprinderi de colegialitate și de bun simț etc.. E o
perioadă grea, cea mai grea din cei cinci ani ai ciclului primar, dar merită efortul de a
te ocupa foarte îndeaproape de copii atunci pentru că apoi toți ne putem concentra pe
învățătură, în anii următori. Foarte importantă și provocatoare e tot acum educarea
părinților, pentru că marea majoritate tinde să nu respecte autoritatea profesională a
dascălului, mai ales în ultimii ani.
În al doilea rând, încerc să fiu cât mai obiectivă în aprecierea elevilor și să le
descopăr talentele, dar și minusurile, primele pentru a le dezvolta și a-i implica pe copii
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în concursuri de specialitate, iar celelalte pentru a le îndrepta, pe cât posibil, cu
perseverență.
În al treilea rând, lucru pe care îl simt ca începând să poată fi realizat de-abia pe
la finalul clasei a II-a, mă străduiesc să îi fac pe elevi să înțeleagă că toate regulile școlii
sunt în beneficiul lor, și că eu țin la ei, sunt legată sufletește de ei, indiferent ce rezultate
au la învățătură. E un aspect al relației învățător- elev pe care l-aș putea defini sub
forma ”Fii exigent, dar cu dragoste față de copii!”. Întotdeauna după ce am terminat
clasa a IV-a cu o serie de elevi m-am bucurat când m-am reîntâlnit cu ei, când am aflat
ce le mai frământă suflețelele, când am aflat despre ei noutăți, și le-am arătat acest
lucru.
Un alt aspect foarte important prin care eu cred că pot deveni o mai bună
profesionistă este participarea la cursuri de formare. Dintru început vreau să spun că
am căutat teme de cursuri care mă interesează, sunt pe gustul meu, sau de care am
nevoie datorită specificului clasei pe care o aveam. În ultimii ani am fost înscrisă și
până la trei programe de formare de lungă durată pe an, înainte de a interveni pandemia
actuală.
Al cincilea aspect pe care îl consider important pentru a promova imaginea școlii
mele este să răspund la solicitările din partea direcțiunii pe care le consider a fi
îndreptate în acest sens. ”Fapte, nu vorbe!” este un principiu care mi-a plăcut
dintotdeauna, deci nu consider că a vorbi foarte frumos despre școala mea (ca într-o
reclamă) ajută, ci să pui umărul ca rezultatele să vorbească despre calitatea
învățământului din acest așezământ școlar. Ceva ce nu are acoperire în fapte nu durează
în timp.
Mi se par importante și colaborările cu instituții de cultură sau științe, pentru că
ceea ce realizăm noi în ciclul primar sunt doar instrumentele pe care le dăm copiilor
pentru a-și găsi domeniul favorit în care vor profesa sau vor performa, iar dacă ei nu
văd care e ținta spre care se îndreaptă, nu înțeleg motivul pentru care e bine să fie
silitori la învățătură, nu au motivație prea mare de a învăța. Am citit undeva că dacă
vrei să faci pe cineva să fie un bun marinar nu trebuie la început să-l înveți cum se
conduce o barcă sau un vapor, ci trebuie să-l faci să iubească marea, să-i arăți ce are ea
frumos și extraordinar, astfel încât învățăcelul să nu mai poată trăi fără ea. E un
exemplu al ideii că întâi trebuie construită motivația, și apoi restul se va zidi mult mai
ușor.
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Promovarea imaginii școlii

Mihai Elena, profesor pentru învățământul primar, Școala Gimnazială
,, Dr. Emanuiel Rigler”, Comuna Ștefan cel Mare, Județul Neamț

Promovarea imaginii unităţii noastre şcolare reprezintă o prioritate pentru o bună
colaborare între cei trei parteneri educaţionali: şcoală, elevi și părinţi.
În zilele noaste, unitatea de învățământ trebuie să fie pregătită să facă față unor
cerințe tot mai complexe din partea societății și să își revendice locul său în viața
copiilor pe care îi educă. Cerințele beneficiarilor fac din unitatea de învățământ un
cadru viu, un mediu în continuă schimbare.
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 cei direcți, cât și cei 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, și, în al doilea rând, 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 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, iar instituția de învățământ ce promovează astfel de
activități beneficiază de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât și
județean sau național. Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională
valoroasă şi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând
el, în primul rând, o atitudine deschisă și inovativă, atât în modul de realizare al
activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând o atmosferă relaxantă care să permită
stimularea creativă a elevilor.
Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea
tuturor reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele
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și produsele activităților. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu
doar că putem ține la curent părinții cu tot ce se întâmplă în școală, dar putem promova
activitățile și, implicit, școala în cadrul căreia acestea se desfășoară.
Prin combaterea violenței din unitatea școlară, reducerea incidentelor din cadrul
acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleranței și a unui spirit moral-civic
pozitiv în care elevii se integrează cu ușurință, se creează, treptat, o imagine pozitivă a
școlii.
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 și față de serviciile oferite de școală.
Imaginea școlii propusă pentru spațiul public și pentru mass-media cuprinde, în
mod obligatoriu, obiectivul fundamental al școlii -instruirea și educarea tinerilor, iar
elementul decisiv în acest proces rămâne profesorul, inclusiv în contextul
tehnologizării accelerate a învățământului. Esența mărcii unei școli ce ar urma să fie
promovată se definește prin valoarea, nivelul de pregătire și personalitatea
profesorului.
Şcolile, ca instituţii publice în sine, devin într-o mare măsură independente şi
intră într-o competiţie a performanţei educaţionale pentru atragerea de fonduri şi până
la urmă de elevi, lucru de care, în acest mediu concurenţial, depinde nu numai evoluţia
instituţiei, ci chiar existenţa ei.
Performanţa educaţională se poate realiza prin atragerea de cadre şi închegarea
unui corp profesoral competent, promovarea unei viziuni moderne , privind actul de
învăţământ, precum şi asigurarea unei baze materiale didactice complexe şi
competitive. Acest lucru este o condiţie necesară, dar nu şi suficientă pentru formarea
unei imagini pozitive.
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.
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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CLUBUL DE LECTURĂ - CĂRȚILE COPILĂRIEI

Mirea Ioana –
Școala Gimnazială Răscăeți, jud. Dâmbovița

Colaborarea cu unul dintre cele mai importante ONG-uri care promovează
lectura în rândul copiilor a început în urmă cu trei ani, când reprezentanți ai
ASOCIAȚIEI ,,CURTEA VECHE,, au fost invitați la RĂSCĂEȚI.
În timpul activității de la cămin (locul unde s-a derulat activitatea), copii, cadre
didactice, părinți, reprezentanți ai Consiliului local am fost cu toții cuprinși de vraja
cărților, de magia momentului de lectură interactivă realizată de renumitul actor
MIHAI CĂLIN.
În urma acestei întâlniri, s-a deschis Clubul de lectură din cadrul Școlii
Gimnaziale Răscăeți, club care și astăzi își desfășoară activitățile cu drag, cu sprijinul
cadrelor didactice voluntare implicate în proiect.
Cu toții ne dorim ca în rândul copiilor să formăm obiceiul de a citi fluent, de a
dezvolta vocabularul și de a vorbi coerent, însă în cazul nostru ne dorim foarte mult și
să reducem numărul de copii ce riscă să fie analfabeți. Prin activitățile clubului de
lectură, prin implicarea cadrelor didactice din școală, prin intensificarea studiului
(colegii au rămas adesea după program pentru a putea lucra cu copiii), toate aceste
acțiuni au făcut ca numărul doritorilor de lectură să crească la școala noastră, astfel că
elevii din clasele II-VII au fost mereu prezenți la activitățile organizate.
Elevii înscriși în clubul de lectură au primit fișe de lectură pe care le-au
completat, iar materialele lucrate se regăsesc într-un dosar dedicat clubului de lectură.
Întâlnirile din cadrul clubului de lectură au avut loc periodic - una pe lună, dar între
timp, elevii împrumutau cărțile între ei, erau tot mai des la biblioteca școlii pentru a
citi și alte cărți recomandate de către învățătorul/profesorul de la clasă implicat în
clubul de lectură.
Acești copii poartă cu drag în piept simbolul clubului nostru (o bufniță), și de
fiecare dată când stau de vorbă între ei povestesc cu entuziasm ceea ce au citit, ce le-a
plăcut, care este acțiunea sau personajul preferat și de ce, și totul este ca un schimb de
experiență între ei.
Beneficii:
*donație de carte pentru fiecare copil, pentru bibliotecă și pentru clubul de
lectură al școlii;
*a crescut ineresul de a citi în rândul elevilor;
*se dezvoltă vocabularul și personalitatea unora dintre copii;
*elevii au învățat să-și exprime mai ușor gândurile, sentimentele;
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*și-au îmbunătățit comunicarea nonverbală astfel demonstrând abilități de viitori
actori ;
*s-a intensificat relația dintre copii, părinți și diriginți prin implicarea familiei în
diverse activități derulate la nivel de școală ;
*dezvoltarea relației de colaborare între școală și comunitatea locală.

Evenimentul a fost posibil datorită donațiilor realizate de oameni generoși la
petrecerea domnului Dusan Wilms și am ales această locație la recomandarea doamnei
Ela Saga care a copilărit aici și a dorit să ofere micuților șansa la o educație mai bună.
Ne-am distrat și am învățat multe lucruri inedite despre cititul pe roluri și nu
numai- împreună cu actorul Mihai Călin care a povestit aventurile lui Robinson Crusoe.
Mulțumim tuturor pentru o zi cu totul specială, în ciuda vremii mohorâte de
afară!
(VALENTINA ROMAN –Curtea Veche –București)
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Cum îmi promovez școala?

Prof. înv. primar Mitroi Lorena Nuți
Școala Gimnazială ,,Regele Mihai I” Dr. Tr. Severin

Promovarea imaginii unităţii noastre şcolare reprezintă o prioritate pentru o bună
colaborare între cei trei parteneri educaţionali: școală – elevi - părinţi.
Activităţile de formare şi promovare a imaginii școlii noastre au fost:
 difuzarea informaţiilor cu privire la oferta educaţională, programele și

proiectele educaţionale, baza materială, resursele umane, rezultatele şcolare;
 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 (platforme
educaționale, internet, proiectul Tedi- siguranța în școală).
O latură care trebuie avută în vedere când e vorba de marketing educațional
este satisfacția față de serviciile educaționale. În cadrul parteneriatului școalăfamilie, subiecții pot fi întrebați direct dacă sunt sau nu satisfăcuți de serviciile
educaționale oferite.
Învățarea online, o astfel de provocare și pentru cadrele didactice de la școala
noastră, care au reușit să se adapteze în scurt timp la cerințele actuale și au planificat,
organizat și desfășurat activități educative folosindu-se de mijloacele moderne de
predare. Multe din activitățile zilnice au fost transformate și adaptate pe placul elevilor
ce frecventează – chiar dacă acum doar online – unitatea noastră de învățământ. Acolo
unde a fost cazul, s-au propus materiale adaptate nu doar nivelului de vârstă, ci și
nevoilor speciale ale copiilor cu CES.
Activitățile propuse de cadrele didactice au fost însoțite de explicații detaliate,
folosindu-se imagini sugestive preluate de pe site-uri educaționale și adaptate
tematicilor abordate. Unele dintre colege au realizat filmulețe proprii pe care le-au
oferit părinților drept model de activitate.
Sursele de inspirație au fost variate: precum medii colaborative de genul Twink,
Kahoot, Comper, Academia abc, Didactic, Școala Siguranței Tedi, Pinterest,
videoclipuri educative găsite ca sugestii în grupurile de discuţii ale învățătorilor la
nivel naţional, materiale, aplicații, instrumente digitale propuse de digital.educred.ro.
O altă provocare este menținerea unei stări de spirit sănătoase a copilului și a
familiei cu care își petrece acesta timpul. Feedback-ul și produsele finale, sub formă
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de poze și filmulețe făcute și trimise de părinți, au fost postate pe fiecare grup de
discuție a părinților sau pe platform Google Classroom. Diseminarea tuturor
activităților se va face atât în mediul online (pe diverse portaluri de specialitate) cât și
în activitățile educative din comisiile metodice de specialitate, cercuri pedagogice.
Părinții elevilor noștri au avut întotdeauna un rol important și bine definit atât
în crearea unui climat prietenos de învățare cât și în dezvoltarea relațiilor parteneriale,
aceștia fiind permanent implicați în viața micușilor. Acest parteneriat s-a materializat
și de această dată prin deschiderea și receptivitatea părinților care au făcut ca în
această perioadă comunicarea și colaborarea să fie în beneficiul copilului, fiecare
implicându-se în măsura posibilităţilor, în realizarea a măcar o parte din activităţile
sugerate, alături de copii.
Unii dintre părinți au preluat inițiativa și au desfășurat activități în plus față de
cele propuse de colege, fapt ce dovedește o colaborarea eficientă și încredere
reciprocă. Părinții și-au luat în serios rolul de parteneri educaționali și au venit, în
această perioadă, în sprijinul cadrelor didactice prin tot ceea ce au întreprins, la
sugestiile și îndrumările acestora.

Bibliografie:
Voiculescu, F., Analiza resurse – nevoi si managementul strategic in invatamânt,
2004
http://www.scritube.com, Marketing educational
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Promovarea imaginii școlii prin
„ACTIVITĂȚI CULTURAL-ARTISTICE – SERBĂRILE ȘCOLARE”

PROFESOR: MITROIU ELENA-LUCIA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 112, BUCUREȘTI, SECTOR 3

Promovarea imaginii școlii noastre reprezintă o prioritate pentru buna colaborare
între cei trei parteneri educaţionali: școală – elevi – familie. Într-o comunitate, școala
este un element esenţial prin resursele umane pe care le are, prin spaţiile de învăţare pe
care aceasta le pune la dispoziție elevilor și nu în ultimul rând prin activitățile pe care
le oferă. Şcoala nu poate funcţiona foarte bine fără sprijinul comunităţii existând o
interdependență, școala fiind garantul dezvoltării permanente a comunităţii.
Activitățile extrașcolare realizate în afara procesului de învățământ își au rolul
și locul lor bine stabilit în maximizarea potențialului intelectual al copilului. Astfel de
activități au ca scop antrenarea elevilor în activități variate, bogate în conținut, suport
pentru reușita școlară. În procesul de învăţământ, aceste activități prezintă o importanță
deosebită în dezvoltarea personalității copilului. Prin integrarea acestora, copiii
acumulează o serie de cunoștințe, își dezvoltă aptitudini, descoperă abilități, noi talente,
le sunt stimulate comportamentele creative în diferite domenii.
Împreună cu activitățile educative școlare, activitățile extrașcolare dezvoltă
gândirea critică și stimulează modalităţi de formare a caracterului copiilor încă din
clasele primare, deoarece sunt factorii educativi cei mai apreciaţi şi mai accesibili
sufletelor acestora.
Activitățile cultural-artistice sprijină promovarea imaginii școlii în comunitate,
acționând în mod pozitiv asupra comportamentului elevilor.
Activitățile de tipul serbărilor școlare, realizate cu diferite ocazii, marchează
evenimentele importante din viața școlarului. Din punct de vedere educativ, importanța
acestor activități constă în dezvoltarea cultural-artistică a elevului, precum și în
realizarea unei atmosfere de sărbătoare cu ocazia acelui eveniment. Aceste serbări sau
minispectacole școlare, organizate de către cadrele didactice, imprimă copilului un
anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, declanşează anumite sentimente și
oferă elevilor răsplata primită după munca lor, având și un rol motivațional.
La vârsta şcolară, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arată sau li se spune,
fiind dispuşi să acţioneze în acest sens. O serbare devine atractivă acestora, stârnind
interes, producând bucurie, atunci când este bine pregătită, chiar dacă necesită eforturi
suplimentare din partea cadrului didactic, mai ales când sunt și copii cu cerințe
speciale. Serbările şcolare pe care le-am efectuat de-a lungul anilor, la clasă, cu prilejul
diferitelor evenimente din viaţa lor de şcolari au fost încununate de succes, deoarece
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am avut încredere în sinceritatea și dragostea din sufletul copiilor, dar și parteneriatul
părinților.
Câteva imagini cu produsele muncii micuților clasei Pregătitoare B, imagini
surprinse din recenta serbare și mesajul pe care l-am adresat tuturor: copii, părinți,
privitori (decembrie 2021)
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Mesaj:
Dragii mei copii, iată-ne împreună în condiții speciale de această dată, părinții
voștri nu se află fizic, lângă noi, ci online. Dragi părinți, vă mulțumesc tuturor pentru
că ne-ați susținut și vă invit să trăiți, împreună cu noi, emoțiile primului spectacol
susținut de micuțele buburuze din clasa PB, „Dansul fulgilor de nea...”
Astăzi, copiii d-voastră vor încerca să vă creeze o seară mai deosebită, o seară de
sărbătoare, să simţim împreună apropierea celei mai mari sărbători a Creştinătăţii –
Naşterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
Sper din suflet că veţi uita măcar pentru o clipă de grijile ce ne apasă și vă îndemn
să păşiți alături de ei în lumea de basm a iernii şi în lumea de vis a colindelor. Să-i
mulţumim lui Dumnezeu pentru ce avem și să-L rugăm să ne dea multă sănătate,
fericire, putere de muncă și răbdare...
Vă doresc tuturor: „Sărbători fericite!”.
Să știți dragii mei că brăduțul nostru nu este doar împodobit cu globulețe și
beteală, el îmbrățișează toate dorințele și speranțele micuților dumneavoastră. În
fiecare glob sunt adunate rugăminți pe care Domnul nu le va abandona. Mi-am permis
să agăț și eu un glob... nu mi-am pus însă o dorință, ci doar am mulțumit Marelui
Creator pentru copiii minunați pe care îi am...
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII

PROF: MOCAN RAMONA-TEODORA
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 35 / ORADEA

Procesele de transformare ale societăţii înregistrate în ultimii ani, tranziţia către
post industrialism şi societatea bazată pe cunoaştere reprezintă tot atâtea provocări
pentru sistemul de educaţie. Alături de asigurarea protecției tuturor elevilor,
dezvoltarea parteneriatelor comunitare în vederea protecției integrității fizice și psihice
a fiecărui copil, oferirea serviciilor de suport pentru promovarea unui mod sănătos de
viață, participarea copiilor în procese decizionale referitor la aspectele vieții școlare,
implicarea familiei și a societății în procesul decizional, crearea condițiilor optime
pentru dezvoltarea potențialului propriu în cadrul procesului educațional, organizarea
și realizarea unui proces educațional de calitate, valorificarea eficientă a resurselor
educaționale, promovarea imaginei instituției școlare în care activez devine
semnificativă.
În acest context, o instituție de calitate capătă noi valenţe şi implică noi roluri
instituţionale. Promovarea imaginii reprezintă acţiunea de convergenţă şi de
interferenţă a reclamei, publicităţii, utilizarea liderilor de opinie şi a tehnologiilor de
creare a evenimentelor pentru formarea unei imagini unitare şi multidimensionale prin
transmiterea unor mesaje.
Managerul unei organizaţii şcolare poate promova în mediul intern şi extern al
unitătii o imagine pozitivă a acesteia, printr-o planificare riguroasă, folosind metodele
şi tehnicile potrivite. Analizăm imaginea instituțiilor publice ca o marcă sau un produs.
Imaginea este un factor important care a fost recunoscut și studiat din 1950. În lucrarea
sa ,,Managementul Marketingului,, Philip Kotler a definit imaginea, într-un sens larg,
ca reprezentând ,,ansamblul percepțiilor pe care un individ le are vis-a-vis de un obiect.
Conform studiilor de imagologie (Chiciudean, 2001), promovarea mărcii are la bază
caracteristicile sale, dar și condițiile de desfășurare a competiției între instituții. La o
imagine reală bună și o imagine externă bună există o situație de concordie între
instituție și spațiul public.
Când imaginea reală este proastă, dar se promovează o imagine externă bună, se
produce manipularea opiniei publice. Dacă imaginea reală și imaginea externă sunt
precare, atunci există un semn clar al unei crize pentru instituția respectivă. Școala a
avut un rol decisiv în dezvoltarea societății.
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
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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). Am trasat, în linii mari, aspecte care cred că ar
trebui schimbate sau eliminate. Bineînțeles, aceste schimbări necesită timp și efort
susținut, și pot avea implicații negative asupra instituției dacă nu sunt realizate cu
respect față de așteptările și profilul grupului țintă, propunându-mi să urmăresc în
perspectivă:
 Dezvoltarea carierei didactice/manageriale prin intermediul proceselor
evolutive de: formare continuă / perfecţionare / dezvoltare profesională;  Extinderea
competențelor specifice în utilizarea tehnologiilor informaţionale și de comunicare; 
Corelarea structurilor şi a momentelor din cariera didactică cu standardele educaţionale
şi asigurarea unei dinamici profesionale prin utilizarea sistemului creditelor
profesionale;  Promovarea parteneriatului atât în planul relaţiilor interşcolare cât şi
transşcolare;  Constituirea, la nivel local şi raional, a unor reţele de inovare prin
implicarea tuturor factorilor educaţionali şi comunitari interesaţi de acest domeniu; 
Menţinerea imaginii liceului având în vedere dinamica resurselor şi a contextelor.
Bibliografie:
1. Andriţchi V. Dimensiuni ale paradigmei managementului resurselor umane în
învăţământ. Chişinău: Lumina, 2014.
2. Cojocaru V. Schimbarea in educatie si Schimbarea manageriala. Chisinau:
Lumina, 2004. 3. Douglas B. Holt. Brands and Branding. Cultural Strategy Group.
http://testconso.typepad.com/files/brands-and-branding-csg2.pdf
4 . Keller K. L., Lehmann D. R. Brands and Branding: Research Findings and
Future Priorities. Marketing Science, Vol. 25, Nr. 6, 2006. 275
5. Apud. Best Practices in Institutional Positioning. Hanover Research-Academy
Administration Practice, 2010. http://www.hanoverresearch.com/wp-content/
uploads/2011/12/Best-Practices-in-Institutional-Positioning-Membership.pdf
6. Guzgan V. Management educaţional: cultura organizaţională în unitatea
şcolară. Chișinău: Valinex, 2003. 7. Iosifescu Ș. Calitatea educaţiei: concept, principii,
metodologii. București, 2008.
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Importanța educației în familie și în școală

Liceul Tehnologic ,,Alexandru Vlahuta”, Podu Turcului
Profesor: Mocanu Ionela

,,Educația este cea mai puternică armă pe care o puteți folosi pentru a schimba
lumea.” (Nelson Mandela)
Educația este un fenomen social care a însoțit istoria umanității de la originile ei și
va continua să existe de-a lungul întregii evoluții a acesteia. Ea este cea care păstrează
și transferă experiența de cunoștere teoretică și practică, valorile culturii și civilizației
de la o generație la alta.
Termenul este întalnit în limba franceză,în secolul al XIII-lea.Pe parcursul
timpului,educației i s-au dat mai multe definiții,care au încercat să surprindă esența și
complexitatea fenomenului. Astăzi, termenul ,,educație” are o vastă circulație
mondială, fiind unanim acceptată în ceea ce este esența ei. Cu semnificație similară,
dar nu identică, se folosesc în prezent sintagme precum: modelarea, formarea,
cultivarea personalitatății.
Importanța educației a cântărit întotdeauna în favoarea formării unor cetățeni
instruiți și evoluați,indiferent de specificul și caracteristicile societăților cărora
aparțineau. Indiferent de momentul istoric și specificul social, importanța educației sa manifestat permanent. Diferă tehnicile și metodele de aplicare și scopurile luate drept
țintă.
Educația aduce cu sine multe beneficii,atât pentru individ,cât și pentru societate,
îmbunătățește viziunile asupra carierii, stimulează economia, de aceea, este absolut
esențial ca educația, indiferent de natura sa,să fie aplicată încă din primele luni de viață
ale copilului. Atunci când se joacă copiii arată un interes natural pentru lumea din jur.
Profesorii pot valorifica aceste interese prin planificarea unei varietăți de experințe
bazate pe educația socială.
Baza educației timpurii este axată pe relațiile sociale pe care cei mici le creează în
prezența familiei, în școli și în comunitate. În aceste medii, copilul are ocazia de a-și
face noi prieteni, de a-și exprima opiniile și de a înțelege importanța lucrului în echipă.
Astfel, elevii dezvoltă o înțelegere a rolurilor pe care le adoptă ca cetățeni ai unei
societăți democratice și pot participa la activități care să-i ajute să înțeleagă și să-și
exprime compasiunea și dorința de a-i ajuta pe ceilalți.
Atunci când părinții sunt implicați în viața școlară a copiilor lor,aceștia
beneficiază de cunoștințe și sprijin, fiind o cale prin care cei mici să-și dezvolte dorința
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de cunoaștere.Încurajarea implicării părinților este o modalitate excelentă de a crea un
mediu de învățare pozitiv. Cooperarea cu părinții poate ajuta la identificarea nevoilor
și obiectivelor și pot exista discuții despre modul în care părinții pot contribui.
Comunicarea dintre școală și familie oferă profesorului posibilitatea de a asculta
preocuparile acestora și de a le explica mai multe despre educația celor mici.
Educația se realizează la nivelul familiei,al mediului în care ne naștem și creștem,
într-un sistem instituțional,în școli și instituții. Primul factor care formează p persoană
este familia, un mediu în care se exercită o influență imensă asupra individului,chiar și
în mod indirect.Aici se pun bazele primelor conduite, familia fiind cea care
formează,mai mult decât să informeze.
La nivelul școlii,educația se realizează prin metode sistematice și continue,ce au
rolul de a forma,dezvolta aptitudini,atitudini și conduite.
Familia și școala au un rol important în educarea copiilor,acțiunile celor doua părți
necesită un raport de complementaritate.Este necesară o permanentă cooperare,care se
poate realiza printr-o multitudine de forme și modalități.Una dintre modalitățile
eficiente prin care se poate realiza colaborarea dintre școală și familie îl reprezintă
parteneriatul școală-familie,scopul principal al acestuia este realizarea unor condiții
optime în vederea derulării procesului instructiv-educativ,ambele părți asumându-și
anumite responsabilități și,în același timp,fiecare dintre cele doua părți are anumite
așteptări din partea celuilalt.
Deși sunt evidente beneficiile încheierii unui astfel de acord de parteneriat școalăfamilie,există anumite limite ale acestuia.Pe de o parte,prevederile acordului nu sunt
considerate obligatorii,nefiind specificate anumite sancțiuni în cazul neîndeplinirii
obligațiilor stipulate pentru cele doua părți implicate și,totodată,prevederile acordului
nu sunt realizate pe baza unei analize profunde,simțindu-se un anumit caracter formal
al acestuia.
O societate a cărei membri au carențe în educație,este o societate lipsită de
speranță spre un viitor bun,o societate în care nu pot institui reguli ce au ca rol evoluția
și dezvoltarea individuală și colectivă.Importanța educației în cadrul societății noastre
este uriașă.O generație educată,instruită,căreia i s-au transmis valorile morale,culturale
și istorice,poate duce mai departe moștenirea primită de la predecesori și poate da șansa
viitorului spre mai bine.
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Proiect educativ ,,Fărâma de cultură” -,,Săptămâna muzicală”

Profesor pentru învățământ primar Morar Claudia Aurora
Școala Gimnazială ,,Alexandru Vaida-Voevod”, Cluj-Napoca

Proiectul cultural ,,Fărâma de cultură” -,,Săptămâna muzicală” are ca principal
scop stimularea şi promovarea elevilor cu aptitudini în domeniul cultural - artistic şi a
creaţiilor acestora, având ca specific muzica folk, atragerea unui număr cât mai mare
de elevi şi tineri către acest gen muzical și în mod special, organizarea de activitați
muzicale, sportive, educație pentru sănătate pe perioada întregului an școlar dar mai
cu seamă a vacanței de vară.
Obiectivele educaționale ale activităţii/competențe de dezvoltat la elevi:











Interpretarea de piese folk utilizând cunoştinţele şi tehnicile muzicale specifice;
Dezvoltarea spiritului de competiţie prin participarea la activități;
Cultivarea stăpânirii de sine, a optimismului şi încrederii în forţele proprii;
Punerea în valoare a personalităţii tuturor copiilor prin activităţi artistice;
Dezvoltarea echilibrului emoţional al copiilor, a sensibilităţii lor faţă de bucuriile
generate de manifestările cultural artistice .
Identificarea de talente artistice în rândul copiilor .
Stimularea aptitudinilor şi înclinaţiilor artistice ale elevilor;
Stimularea iniţiativei personale a elevilor;
Dezvoltarea trăsăturilor pozitive de caracter;
Petrecerea plăcută și sănătoasă a timpului liber ca alternativă la jocurile pe
calculator sau telefon.
Numărul total de participanți: 40 elevi

Activitățile au avut loc sub formă de spectacole, în diferite locații:Sala festivă a școlii,
Parcul Central, Centrul de Cultură Urbană ,,Cazino”, Biblioteca Județeană,, O. Goga”,
Parcul Gheorgheni, Parcul ,,Iulius Mall” și fiecare spectacol a durat aproximativ 2 ore.
Aceste activități au pornit din dorința de a găsi o alternativă plăcută și sănătoasă
de ocupare a timpului liber care să înlocuiască jocurile pe calculator sau telefon.Prin
activități de însușire a tehnicii vocale și instrumentale (chitară), pentru o mai bună
motivație pentru studiu, am desfășurat periodic, spectacole, cu ocazia unor evenimente
pe parcursul anului școlar (Craciun, Ziua Culturii Naționale, sărbători ale
primăverii,Ziua Copilului) precum și activități ale vacanței de vară.
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Locațiile au fost variate, oferind elementul surpriză. Parteneri au fost
reprezentanți ai Consiliului local, ai Jandarmeriei, ai Bibliotecii Județene ,,O. Goga”,
ai Parcului Iulius Mall. De asemenea, în zilelele ,,Săptămânii muzicale” am avut zilnic
invitați surpriză ( artist al operei Române , mezzosoprana Hordoan Alexandra, soliști
de muzică folk Emeric Imre, Ioan Onișor, trupe si solisti de muzică folk consacrați sau
mai puțin cunoscuți). Activitățile zilnice din ,,Săptămâna muzicală” au fost sub formă
de repetiții la sala festivă a școlii, activități distractive de vacanță, ,,bucățica de
sănătate” ( un mic desert surpriză din fructe) , întâlnirea cu oaspetele surpriză al zilei.
Săptămâna muzicală s-a încheiat cu un spectacol pe o scenă improvizată, în aer liber,
într-una din locațiile mai sus menționate.
Originalitatea acestor activități constă tocmai în faptul că îmbină într-un mod
plăcut muzica, educația pentru sănătate prin alimentație sănătoasă, sportul, joaca,
ocuparea utilă a timpului liber. Prin spectacolele desfășurate reunește familii, oferă
posibilitatea cunoașterii unor persoane de succes în domeniul muzical si nu numai,
antrenează atât elevi cât și adulți în activități plăcute de vacanță.
Se simte tot mai acut nevoia organizării unor activități de vacanță și acest lucru
l-am constatat din reacția copiilor si mai ales a părinților care au fost foarte încântați si
au cerut să se organizeze cât mai multe astfel de activități.
Creativitatea este demonstrată în diverse moduri , pornind de la floricica sub
forma careia sunt asezate instrumentele, ,,bucățica de sănătate”- fructul zilei, oaspetele
surpriză al zilei si locația spectacolelor.
Elevii participă cu mare drag la toate activitațile Proiectului ,,Fărâma de cultură”,
se pregătesc minuțios pentru fiecare spectacol, învață să-ți gestioneze emoțiile, le crește
încrederea în forțele proprii și stima de sine.
Așteaptă cu foarte mare nerăbdare ,,Săptămâna muzicală”, activitățile zilnice ,
repetițiile, întâlnirea cu fiecare oaspete surpriză, momentul savurării fructelor de la
,,bucățica de sănătate”, se pregătesc serios pentru spectacolul de la finalul săptămânii,
distribuie invitații pentru prieteni si familie, promovează afișul cu evenimentul și se
bucură de fiecare moment al săptămânii. Locația aleasă pentru fiecare spectacol de
final le creează momente de emoție și bucurie sinceră.
După spectacol, copiii socializează și împart impresii cu colegii, prietenii și toți
invitații.
Părerea mea este că se simte o acută nevoie de astfel de posibilități de petrecere
a timpului liber în clădirea școlii, mai ales în vacanța de vară. De aceea consider că
extinderea unei astfel de ,,Săptămâni muzicale” pe o altă arie de activitate : meșteșuguri
populare, artă culinară, arte plastice sau alte domenii, ar fi foarte bine primită de
comunitatea școlară.
Iar activitățile de prezentare a produselor muncii elevilor, motivează beneficiarii
și le dă putere să muncească mai departe și să dorească să obțină rezulate deosebite.

598

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 1, ianuarie, 2022

Atașez „dovezi” ale activități:
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În numele viitorului

Profesor: Morozov Tatiana,
grad didactic I, pr. Istorie, educație pentru societate

În articolul meu, voi aborda 3 teme fundamentale:
Prima este că trăim vremuri revoluționare, iar educația este cheia viitorului.
A doua este că, dacă vrem să supraviețuim și să ne dezvoltăm, trebuie să ne
raportăm altfel la propriile noastre capacități și să le folosim la potențialul lor maxim.
Să a treia este că nu putem prezice viitorul, dar putem ajuta la formarea acestuia.
1. Cu toții suntem prinși într-o revoluție globală și, nu la modul metaforic, ci
literalmente. Ritmul și anvergura schimbărilor solicită educației pregătirea oamenilor
flexibili și adaptabili. Educația nu este un proces liniar al pregătirii pentru viitor, ci
unul prin care ne cultivăm talentele și creăm un viitor mai bun pentru toți. De aici,
sarcina școlii este una dublă, nu doar citit-scris-socotit, dar și antreprenoriat,
creativitate, competențe tehnologice, inovație.
Noile educații se afirmă ca răspunsuri pedagogice la problematica lumii
contemporane, care parcurge o etapă agitată, determinată de schimbări profunde în
toate domeniile vieții.
2. Nu mai putem fi tributari trecutului, vremurile noi sunt croite și trăite altfel ,
într-un alt mod de gândire , în acțiuni noi. Nu este suficient să gândești diferit, trebuie
să acționăm altfel. Salut schimbările în sistemul nostru de educație: de a ieși din
tipologia standardizării și limitarea profesorilor în a decide ce și cum să predea.
Pedagogia viitorului ia forma unei noi paradigme, atunci când ideea sau o metodă
nouă străbate furtunos modalitățile de gândire existente și le transformă. Conștient, îmi
asum responsabilitatea de a-i ajuta pe discipoli să-și redescopere potențialul real și
capacitatea înnăscută de a reuși.
Pledez pentru acceptarea și valorificarea diversității , a orizonturilor intelectuale
ale societății, ale noilor schimbări progresiste. Disciplinele pe care le predau, istoria și
educația pentru societate, garantează evoluția conștiinței civice, naționale, sociale, prin
însăși cunoașterea evoluției omului. Cred că, prin studierea acestor materii
socioumanistice, umanitatea își va cunoaște mai bine succesele, realizările, dar și
problemele cu care se confruntă. Dacă nu vom învăța nimic din trecut, ne vom
confrunta cu pericolele persistente ale conflictelor și miopiei culturale.
600

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 1, ianuarie, 2022

3. În viitor, educația își va schimba radical misiunea: se va pune în valoare
dezvoltarea inteligenței emoționale și conturarea, în primul rând, a unei lumi spirituale.
Cu certitudine, mai importante sunt relațiile care se stabilesc între oameni, comunicarea
eficientă și grija față de persoanele apropiate, adică atitudinile și valorile care vor
constitui fundamentul noii paradigme a educației.
Susțin o idee pe care am preluat-o din ,,Pedagogia fericirii,, autor necunoscut,
dar, la sigur, enunțate de un coleg entuziasmat: A fi profesor e ca și cum ai fi abonat
permanent la fericire. Așa vreau să văd viitorul pedagogiei-fericit! Să simtă bucuria
schimbărilor membrii unei lumi spirituale dezvoltate, trăind într-o lume reală și
optimistă nu-și vor permite să fie dominați de frică și nesiguranță.
Întotdeauna m-au inspirat copiii care privesc realitatea cu ochi plin de
curiozitate. Iar viitorul este al lor, al elevilor inventivi, perseverenți, ieșiți din clișee și
parametri, capabili să trăiască prezentul și să făurească propriul viitor și viitorul
societății.
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PROMOVAREA ŞCOLII PRIN PROIECTE EUROPENE

Autor: Prof. Moţ Cornelia Alina,
Şcoala Gimnazială Găvojdia, Judeţul Timiş

Şcoala este pregatită să facă față unor cerinţe tot mai complexe din partea
societății și își revendică locul său în viața elevilor, dar și, în centrul comunității pe
care o influențează constant. Cerințele elevilor fac din unitatea de învătămănt un cadru
viu, un mediu în continuă schimbare.
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- eTwinning, 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
Prin Proiectul eTwinning implementat de şcoala noastră în colaborare de 16 şcoli
din Europa am încercat să desfăşurăm activităţi care să formeze la elevi o atitudine
conştientă şi responsabilă faţă de mediu. Prin realizarea acestui proiect am urmărit
dezvoltarea spiritului de iniţiativă, comunicarea, un schimb de bune practici în vederea
formării unei educaţii demne de un cetăţean european.
Atitudinea omului se formează şi se afirmă în strânsă legătură cu:
• cunoştinţele ecologice, teoretice pe care acesta le posedă;
• convingerile, semnificaţia morală şi estetică;
• activitatea practică în raport cu mediul înconjurător.
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Conştienţi de responsabilitatea ce ne revine, ne-am fixat ca obiective ale
proiectului:
• să perceapă realitatea înconjurătoare ca pe un mediu de viaţă, activând pentru
gestionarea corectă, îngrijirea şi protecţia mediului;
• să recunoască varietatea lumii vii, plante, animale, mediu şi interrelaţiile dintre
acestea;
• să înţeleagă că orice activitate comună trebuie să aibă ca prim obiectiv
protejarea mediului;
• să conştientizeze necesitatea de a economisi apa, energia electrică, lemnul şi
celelalte resurse naturale;
• să-şi însuşească anumite cunoştinţe ecologice prin activităţi experimentale şi
practic- aplicative;
• să adopte norme de comportare specifice echilibrului dintre sănătatea
individuală, colectivă şi a mediului;
• să devină participanţi activi la activităţile de îngrijire a mediului, de ocrotire a
plantelor şi animalelor, a spaţiilor verzi.
Toate aceste obiective sunt integrate în activităţile Proiectului Ziua Apei – 22
Martie, Ziua Pământului- 22 Aprilie şi Ziua Mediului- 5 Iunie, iar activităţile realizate
au avut un caracter colaborativ prin realizarea de activităţi, cărţi electronice, jocuri
online şi întâlniri online între elevi şi profesorii înscrişi în proiect.
Educaţia ecologică în şcoală este necesară, posibilă şi utilă, este o nouă ofertă de
învăţare care a dus la schimbări importante în comportamentul elevilor noştri. Lor nu
le este greu să planteze o floare, un copăcel, să se bucure de sosirea păsărilor călătoare,
să asculte susurul apei, să descopere micile minuni ale naturii şi, de ce nu, să ia atitudine
când întâlnesc aspecte negative care degradează mediul înconjurător.
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.

Bibliografie:
1. Toth Maria (coord.), „Metode participative în educaţia ecologică”, Editura
Studium, Cluj Napoca, 2001.
2. Abrudan Ioan, Bulgărean Sanda, Dehelean Claudia, Onaci Mariana, „Educaţie
pentru mediu”, Editura Silvania, Zalău, 2005.
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PROMOVAREA = cheia succesului

Prof. înv. primar - Nadia Caramalău
Şcoala Gimnazială Nr. 17, Galaţi

Societatea contemporană ni se prezinta ca o ,,cupolă’’ în care sunt adunate
civilizaţiile care facilitează progresul, dar care diminuează totodată specificul
culturilor/tradiţiilor naţionale.
Deşi trăim într-o lume în care tehnologia ocupă un rol foarte important, iar copiii
sunt încȃntaţi de tot ce li se oferă prin aceasta, noi- ca şi cadre didactice- trebuie să-i
determinăm să evadeze din această rutină cotidiană. Ei sunt îndrumaţi să înţeleagă care
sunt valorile culturii naţionale, deoarece trebuie să-şi descopere atȃt identitatea proprie,
cȃt şi pe cea a semenilor.
Promovarea de imagine în instituţiile şcolare a luat amploare în ultimii 5 ani,
deoarece concurenţa mare determină o creştere a dorinţei de a se diferenţia unele de
altele. Pornind de la ideea că ,,a promova’’ înseamnă ,,a susţine’’, ,,a sprijini făcȃnd să
se dezvolte, să progreseze’’, promovarea imaginii unei şcoli se realizează de către
cadrele didactice eficient atȃt prin rezultatele pozitive ale elevilor, cȃt şi prin
activităţile extraşcolare pe care le realizează împreuna cu aceştia.
Acestea din urmă au o mare influenţă formativă, pentru că prin ele se pun în
practică unele cunoştinte însuşite în cadrul lecţiilor, elevii luȃnd contact cu realitatea
înconjurătoare. Datorită faptului că acestea implică un spectru larg de activităţi- de la
ateliere de creatie, activităţi turistice, concursuri, pȃnă la schimburi de experienţă între
şcoli la nivel judeţean, naţional sau international, îmbină componenta educaţională pe
care o au cu petrecerea timpului liber al copiilor într-un mod cȃt mai creativ şi benefic
pentru sănătatea lor fizică şi mintală.
Ȋn decursul anilor am contribuit la promovarea imaginii şcolii în care îmi
desfăşor activitatea de cadru didactic prin numeroase proiecte/concursuri la nivel
judeţean, naţional, internaţional la care am participat sau pe care le-am coordonat. Din
proiectele pe care le-am coordonat la nivelul şcolii aş aminti:
- Proiectul Educaţional ,,Ajută un copil să crească sănătos’’, în colaborare cu
ASMA Galati;
- Proiectul ,,Pădurea- Inima Pămȃntului’’ în cadrul Programului Internaţional
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,,Learning About Forest’’- LeAF În cadrul acestui proiect am desfăşurat 4 activităţi în
colaborare cu diferite instituţii: S.C. Eurofruct Galaţi, Agenţia Smart Travel Galaţi,
Muzeul ,,Grigore Antipa’’ Bucureşti.
- Activităţi în cadrul Programul Educaţional Naţional ,,Viaţa la pozitiv’’ Sibiu;
- Activităţi în cadrul Programului ,,Europa, casa noastră’’ (Program finanţat de
Reprezentanţa CE în România şi derulat de Chelgate România);
- Activităţi în cadrul Junior Achievement Romȃnia;
Ȋn concluzie pot spune că am adus un plus valoare şcolii prin desfăşurarea acestor
activităţi, evidenţiind reuşitele elevilor mei, promovȃnd un comportament moral-civic
pozitiv, combătȃnd discriminarea şi violenţa. Toate activităţile care se desfăşoară în
şcoala noastră sunt promovate pe pagina de facebook a acesteia şi printr-un canal de
youtube.
,,Pentru a avea succes trebuie să ai inima în afacere/şcoală şi afacerea/şcoala în
inimă.’’ (Thomas Watson Sr.)
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Promovarea Imaginii Școlii

Neamțu Cosmina

Numele meu este Neamțu Cosmina, prof. pentru înv.
primar la Școala Gimnazială „Mihai Vodă”, Mihai Viteazu, județul Cluj.
În cele ce urmeză o să menționez modalitatea prin care consider că am contribuit la
imaginea instituției pe care o reprezint.
Unul dintre proiectele internaționale, e-Twinning la care am participat, ”Tell me
your dream”, a fost gândit astfel încât să atragă atenția elevilor și a părinților.
Proiectul nostru a progresat în armonie cu curriculumul și a ghidat elevii în
activități,a ținut cont de scopurile de predare din secolul XXI cu modele de învățare
colaborative, bazate pe proiecte, incluzive și personalizate.
Elevii au lucrat individual și în grupuri pentru a-și dezvolta propriul potențial.
Am avut cu toții privilegiul de a dobândi abilități precum productivitatea, asumarea
responsabilității, dobândirea unei perspective diferite, învățarea prin experiență,
gândirea activă la o vârstă fragedă.
Activitățile au fost planificate cu partenerii de proiect pe perioade lunare,
parteneri din Turcia, Spania, Italia, Tunisia, Ucraina. Am ajutat elevii să lucreze în
colaborare și să folosească instrumente web2 potrivite pentru intervalul lor de vârstă
pentru a-și îmbunătăți abilitățile de alfabetizare digitală. Le-am dezvoltat gândirea
creativă,scriind texte scurte verbalizîndu-și emoțiile, gândurile și visele în cuvinte și
acțiuni și și-au dezvoltat abilitățile de auto-exprimare și dragostea pentru citit și scris.
De asemenea, au petrecut momente productive cu familiile lor, oferindu-le
conștientizarea reciclării, cunoștințelor despre profesii, realizându-și interesele și
talentele. Am împărtășit produse cu studenții noștri și le-am împărtășit în twinspace. În
evaluarea chestionarelor pre și post, cunoștințele, abilitățile și atitudinile elevilor au
fost măsurate cu tehnici multiple de evaluare, cum ar fi observația, întrebări deschise.
Am rămas fideli planului proiectului. În calitate de profesor în fiecare model de predare
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aplicat, m-am desfășurat nu ca purtător de cunoștințe, ci ca ghid facilitator al surselor
de informații pentru realizarea studiilor.
Google Forms a fost folosit pentru logo-uri, sloganuri, votări cu afișe și sondaje.
S-a realizat o hartă comună cu Pictra Map. Am utilizat aplicații precum:Canva,
Animoto, Kizoa, Movie Maker, Inshot, Filmmix, Scoompa, Boo, Videoshow, Powton,
Renderforest, Flixpress, Quik, Mosaically, Thinglink, Genially, Flippty, ToonyTool,
Mentimeter, JooMag, Google Slides. Ne-am pregătit rezultatul proiectului cu
WriteReader împreună cu elevii noștri.
Răspândirea rapidă a Covid19 în întreaga lume a făcut ca unele măsuri să fie luate
atât în țara noastră, cât și în toate țările,a anunțat că educația va continua prin
învățământ la distanță. Pentru ca proiectul nostru să nu fie afectat negativ de acest
proces, am luat unele măsuri de precauție,în activitățile educaționale. Acestea
sunt:adoptarea sloganului „Nu vacanță, ci învățământ la distanță” ca principiu.
Realizarea activităților noastre cu ghidare de la distanță (Folosirea aplicațiilor de
videoconferință), partajarea activităților online, menținerea permanentă a contactului
cu elevii, menținând coordonarea elev-părinte-profesor în viață, etc.
Chiar dacă nu am putut ajunge la toți studenții mei din cauza pandemiei, am
contribuit la toate produsele proiectului împreună cu studenții mei care au avut ocazia.
Ne-am ocupat împreună cu studenții mei și ne-am plasat munca pe paginile relevante
în timp util. Deși eu și partenerii mei am adăugat câte 5 studenți reprezentând clasa
noastră la Twinspace, am ajuns la mai mulți studenți în practică.
Datorită proiectului pe care l-am realizat cu 3 profesori, am făcut multă
diseminare în școala noastră. Odată cu deschiderea școlilor am deschis o mică
expoziție. Am pregătit o broșură despre proiectul nostru și nu în ultimul rând, am
obținut certificat de calitate la nivel european, aceasta fiind o realizare frumoasă pentru
imaginea școlii.
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PROMOVAREA IMAGINII ŞCOLII ÎN COMUNITATE

Profesor învățământ primar: Dumitriu Mihaela - Corina
Școala Gimnazială Nr. 1, Comuna Făurei

Motto: Nu e destul să ştii,
trebuie să şi aplici;
nu e destul să vrei,
trebuie să şi faci.
J. W. Goethe
Şcoala noastră are misiunea de a dezvolta copiilor abilităţile intelectuale şi
comportamentale la un mediu dinamic şi competitiv.
Dorinţa noastră este ca Şcoala Gimnazială Nr.1 Făurei să fie o şcoală competitivă
în care actul educaţional să fie bazat pe profesionalism, modernism şi siguranţă şi în
care modelarea intelectuală,spirituală şi morală a copiilor să fie făcută de către o echipă
socio-profesională eficientă şi flexibilă.
Prin promovarea şi realizarea unui management de calitate atât din punct de
vedere educaţional cât şi financiar, precum şi prin crearea unor bune relaţii de
colaborare şi parteneriat, şcoala, să fie apreciată pentru calitatea activităţii instructiveducative, crearea unui climat de muncă stimulativ şi creativ şi nu în ultimul rând
pentru că va putea garanta integrarea copiilor într-o lume în continuă schimbare.
MISIUNEA ŞCOLII
Şcoala noastră, cu resursele de care dispune, are misiunea de a dezvolta copiilor
abilităţile intelectuale şi comportamentale necesare adaptării la un mediu dinamic şi
competitiv, de a le forma deprinderi de colaborare bazate pe atitudini şi valori autentice
personale şi sociale şi de a le dezvolta spiritul de echipă şi o conduită responsabilă şi
tolerantă.
De asemeni şcoala trebuie să asigure un climat educaţional bazat pe
performanţă, competiţie transparentă şi onestă, pe cooperarea şi încurajarea iniţiativei
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individuale şi a inovaţiei didactice menite să susţină dezvoltarea individuală a
fiecăruia şi egalitatea de şanse pentru toţi.
Prin adâncirea şi diversificarea pregătirii generale elevii vor putea atinge
performanţa şi vor conştientiza faptul că educaţia înseamnă putere.
Şcoala Gimnazială Făurei şi-a propus atingerea următoarelor ţinte strategice:
1. Un curriculum la decizia şcolii diversificat şi atractiv, realizat prin consultarea
elevilor şi părinţilor şi cuprinderea fiecărui elev într-o formă de educaţie
extracuriculară;
2. Încadrarea cu personal didactic cu o înaltă pregătire ştiinţifică şi metodică,
receptiv la nou şi interesat de perfecţionare şi formare continuă;
3. Prevenirea eşecului şcolar şi includerea tuturor elevilor într-o formă
superioară de şcolarizare;
4. Gestionarea, întreţinerea şi menţinerea funcţionalităţii patrimonului şcolii,
dezvoltarea acestuia prin atragerea de fonduri extrabugetare şi prin accesarea de
fonduri nerambursabile;
5. Promovarea imaginii şcolii în contextul climatului concurenţial actual de
descentralizare şi autonomie instituţională.
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Joc și învățare

Profesor Elena Neicu,
Școala Gimnazială Coșereni, jud. Ialomița

”Jocurile copiilor sunt jocuri foarte grele. Copiii nu sunt niciodată mai serioși
decât atunci când se joacă.” Michel de Montaigne
Cred că suntem cu toții de acord ca profesorul este părintele de la școală!
Totodată, cu toții recunoaștem faptul că omul este un animal social și fiecare
copil este unic şi are un potenţial de învăţare şi de dezvoltare personal.
De aceea, copii au dreptul să înveţe, să socializeze, să se joace împreună
indiferent de dificultăţi, de diferenţe, de statut social, ori de puterea financiară a familiei
lor.
Pentru aceasta, școala şi comunitatea caută să asigure şanse egale de acces la
educaţie pentru toţi copiii.
Strategiile didactice și metodele utilizate de către noi, cadrele didatice, trebuie
adaptate la particularitățile individuale, elevul trebuind să fie continuu motivat și atras.
Având acest crez, mi-am desfășurat lecțiile cât de des s-a putut într-un mod
atractiv, interactive, ludic, respectand particularitățile de vârstă ale copiilor încât să-i
fac fericiți, să creez starea de bine atât de utilă învățării.
Dau mai jos câteva sugestii pentru jocuri simple, care necesită puține materiale
(doar un pachet de flashcards), care pot fi utilizate cu elevii în activitățile de
comunicare în limba română sau în limba engleză(eu fiind profesor de limba engleză).
1. Activitate orală - „Ce este …?” (What is this?)
Acest joc le cere elevilor să se gândească și să ghicească ce obiect este descris
de către coechipieri, fiind vorba despre diverse obiecte din viața cotidiană.
Elevul extrage dintr-un pachet de flashcards unul și îl plaseaza pe frunte, fără săl privească. Coechipierii descriu obiectul, fără să-l numească, astfel încât să poată fi
ghicit.
La această activitate se pune accentul pe competenţa comunicării într-o limbă,
maternă ori străină, elevii discutând între ei şi dezvoltând dialoguri.
Jocul poate avea loc și online, însă de data acesta trebuie făcute unele mici
modificări: cel care extrage imaginea o va descrie fără a o arăta coechipierilor, iar
aceștia vor pune întrebări până reușesc să descopere obiectul descris.
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2. Activitate scrisă- „Scrisoare către prietenul meu de la capătul lumii” (Dear
pen pal)
Această activitate presupune scrierea unei scrisori către un prieten prin
corespondență. Elevii pot consemna întâmplările obișnuite sau remarcabile care le
marchează existența și-și pot împărtăși bucuriile prietenului prin corespondență, “de la
capătul lumii”.
La această activitate accentul cade tot pe competenţa comunicării, elevii
exprimându-şi în scris idei şi sentimente.
În varianta online, ”scrisoarea” poate fi compusă de grupuri de copii distribuiți
în ”camerele” de pe meet și împărtășită celorlalți odată ce este gata.
3. Activitate orală- „O poveste mereu noua”( A new story)
Aceasta activitate pune accent pe spiritul creativ al fiecărui elev în parte.
Elevii primesc un pachet de flashcards. Sunt instruiți să privescă imaginile și să
aleagă una care îi place mai mult. Fiecare alege o carte pe care o păstrează. Profesorul
începe activitatea folosind o primă imagine pe care o postează pe tabla magnetică
spunând ”A fost odată ca niciodată un/o….”.
Sarcina elevilor este de a continua povestea, utilizând imaginea pe care a ales-o
și având grijă ca povestea să fie fluentă, continuând firul poveștii de unde a fost lasat
de către cel de dinainte, reluând-o mereu și având grijă să nu uite amănunte(
flashcardurile se află mereu în fața lor, pe tabla magnetică).
Ca posibilă finalizare a activității, elevii își pot clarifica unul altuia motivele
pentru care au făcut alegerea jetonului respectiv. Ei au în acest fel ocazia să-și exprime
punctele de vedere și să se cunoască mai bine unii cu alții.
La această activitate se accentuează competenţele sociale şi civice, elevii
manifestând interesul pentru autocunoştere, relaţionând pozitiv şi empatic cu ceilalţi
colegi din echipă.
Am exemplificat mai sus doar trei dintre miile de jocuri interesante care
activizează elevii pe parcursul unei ore de curs sau a unei activități extrașcolare. Eu leam folosit și le folosesc cu succes în activitate deoarece, după părerea mea, acest tip de
activitate, jocul, este cea care are rezultatele cele mai bune în procesul de învățare,
pregătindu-l pe copil pentru viață, oferindu-i uneltele necesare pentru a se descurca în
viața adultă.
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Promovarea imaginii școlii

Prof. inv primar, Niculina Mihuta
Sc. Gimnaziala ,,Gheorghe Corneliu,, Domnesti, Ilfov

Promovarea de imagine în sectorul instituțional nu este la fel de avansată ca cel
din domeniul corporatist, dar instituțiile au început să adopte strategii mai sofisticate
care să le deosebească de concurență. Acest lucru se observă îndeosebi la instituțiile de
învățământ, unde competiția mare determină o creștere a nevoii de a se diferenția, deci
de a face branding.
Preocuparea pentru imagine a devenit o prioritate în ultima vreme , o dată cu
conștientizarea faptului că brandurile sunt unul dintre cele mai valoroase bunuri
intangibile pe care o firmă le are.
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.
Formarea imaginii unei organizații se poate realiza aplicând o anumită „politică”,
ce ţine pe de o parte de stilul managerial al conducătorului organizaţiei şi pe de altă
parte de activitatea desfăşurată de angajaţi.
Promovarea imaginii reprezintă acţiunea de convergenţă şi de interferenţă a
reclamei, publicităţii, utilizarea liderilor de opinie şi a tehnologiilor de creare a
evenimentelor pentru formarea unei imagini unitare şi multidimensionale prin
transmiterea unor mesaje.
Managerul unei organizaţii şcolare poate promova în mediul intern şi extern al
unitătii o imagine pozitivă a acesteia, printr-o planificare riguroasă, folosind metodele
şi tehnicile potrivite.
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.
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Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în
procesele de descentralizare şi asigurare a calităţii este susținută de personalizarea
ofertei educaţionale la nivel instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în
funcţie de nevoile şi interesele partenerilor şi beneficiarilor procesului educational.
Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se
realizează, în primul rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții
fiind, în principiu, primii interesați de acest aspect.
Crearea acestei imagini se realizează prin fiecare cadru didactic din instituție,
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educație
individualizată, adaptată la particularitățile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice
în strategii de predare atractive vor crea o imagine pozitivă asupra școlii. Promovarea
imaginii instituției se realizeaza și prin elaborarea unor proiecte la nivel local care să
vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplelor de bună practică în
managementul instituțional.
Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare.
Activitățile de acest gen, cu o deosebită influență formativă, au la bază toate formele
de acțiuni turistice, ateliere de creație, concursuri și parteneriate cu alte instituții.
Activitățile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica și creativă de a ocupa
timpul liber al elevilor, instituția de învățământ ce promovează astfel de activități
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau
național.
Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă
căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o
atitudine deschisă și inovativă, atât în modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile
cu elevii, asigurând o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor.
Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea
tuturor reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele
și produsele activităților. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu
doar că putem ține la curent părinții cu tot ce se întâmplă în școală, dar putem promova
activitățile și implicit școala în cadrul căreia acestea se desfășoară.
Prin combaterea violenței din unitatea școlară, reducerea incidentelor din cadrul
acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleranței și a unui spirit moral-civic
pozitiv în care elevii se integrează cu ușurință, se creează, treptat, o imagine pozitivă a
școlii.
În concluzie, imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce
așteaptă și au nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale,
individualizarea învățării, combaterea discriminării, reducerea violenței, promovarea
unui comportament moral pozitiv și participarea la activități extrașcolare. Școala
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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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Formarea elevilor prin activități extrașcolare

Prof. OANĂ CRISTINA,
Școala Gimnazială Nicolae Groza, Fibiș, Timiș

Educaţia extracurriculară îşi are rolul şi locul bine stabilit în formarea
personalităţii copiilor noştri.
Participarea efectivă şi totală a elevilor în cadrul proiectelor extrașcolare le oferă
şansa de a cunoaşte oameni şi idei noi, de a socializa, configurându-şi viziuni ample şi
deschise asupra vieţii şi societăţii în care trăiesc şi în care trebuie să se formeze.
Cadrul didactic are posibilitatea, prin acest tip de activităţi, să-şi cunoască mai
bine elevul, să-l dirijeze şi să-i influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai
frumos obiectivul prioritar al învăţământului – pregătirea copilului pentru viaţă.
Într-o lume în care goana după avuţiile materiale primează îmbogăţirii spirituale,
în care mijloacele media parcă şi-au stabilit normă în a discredita şcoala, şi, mai ales,
pe cei care o slujesc, cea mai mare provocare a dascălului o reprezintă sarcina de a
contracara, prin toate mijloacele de care dispune, loviturile primite de la aşa zişi
parteneri de educaţie. Acest lucru se poate realiza numai prin identificarea şi utilizarea
corectă a modalităţilor şi strategiilor de promovare a exemplelor de bune practici, a
activităţilor curriculare şi extracurriculare, pe care le desfăşoară împreună cu elevii în
şcolile unde lucrează.
Proiectele m-au învăţat că lumea nu se rezumă la orizontul literaturii, care să le
ofere elevilor un spaţiu privilegiat al reflecţiilor, al evadării din cotidian, al găsirii unor
răspunsuri facile şi mulţumitoare. Nu se rezumă nici la felul cum încerc să îmi educ
elevii, cu privire la comunicarea interumană, la exprimarea elevată, elegantă,
pertinentă, argumentată a opiniilor. Nici la curajul de a expune ideile personale într-un
cadru potrivit, cu graţie, dar fermitate.
Am constatat că ceea ce fac în orele de limbă română e util pentru spirit, pentru
dezvoltarea ulterioară a copiilor, că îi învăţ multe lucruri importante, pentru examenele
cu care se confruntă, că îi ajut să urce treptele cunoaşterii de sine.
Predau o materie de studiu care le oferă şansa de a găsi în cărţi ceea ce nu găsesc
în realitate. Dar, odată cu implicarea în proiecte, am înţeles că sunt atât profesor şi, în
acelaşi timp, sunt parte integrantă, ca cetăţean, a lumii în care trăiesc, aşa cum elevii
nu sunt doar componente esenţiale ale procesului de învăţământ, ci şi actanţi în
universul cotidian, în existenţa lor de zi cu zi.
Consider că derularea activităţilor extracurriculare are o importanţă deosebită
pentru elevi, deoarece reprezintă o modalitate de a li se oferi acestora un nou orizont
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de aşteptare, acela al devenirii lor ca adulţi, al responsabilizării, al înţelegerii modului
în care, fiecare dintre ei, trebuie să participe activ la viaţa de zi cu zi.
Am fost implicată în mai multe proiecte extracurriculare, încă din primii ani de
învăţământ. Noi, cadrele didactice ce am alcătuit echipa de proiect, am dorit, astfel, să
oferim elevilor posibilitatea de a-şi pune în valoare calităţile, abilităţile, capacitatea
creativă şi în afara orelor de curs.
Consider că prin proiectele extracurriculare s-a creat în şcoală o atmosferă
deschisă şi de sprijin, care a permis tinerilor să îşi pună în valoare abilităţile, calităţile,
să îşi asume responsabilităţi, să înţeleagă rolul lor în viaţa comunităţii. De asemenea,
toate proiectele desfăşurate în școală şi-au propus să mediatizeze eforturile tinerilor de
participare la aceste programe, prin diseminarea informaţiilor în alte şcoli din judeţ şi
din ţară.
Am crezut multă vreme că rolul meu, ca profesor de limba română, se limitează,
pe de-o parte, la a oferi elevilor posibilitatea de a pătrunde într-un univers fascinant,
cel al literaturii, dar şi de a-şi îmbogăţi orizontul cultural, iar pe de altă parte, la a-i
ajuta să se descopere pe ei înşişi, ca oameni, ca personalităţi distincte, de a le da aripi,
încredere, forţă spirituală.
Mărturisesc că, atunci când am fost de acord să fac parte din echipa de proiect la
diferite activități extrașolare, nu m-am gândit la impactul pe care acesta îl va avea
asupra mea şi a elevilor mei. Am acceptat invitaţia de a lua parte la el, din dorinţa
permanentă de autodepăşire, cu speranţa că voi învăţa lucruri noi, utile, aplicabile la
clasă, care să mă ajute în demersurile mele pedagogice. Am fost convinsă că proiectul
îi va ajuta totodată pe elevii mei să înţeleagă multe aspecte din viaţa de zi cu zi, să le
deschidă noi orizonturi, să le permită expunerea unor idei proprii, să le uşureze
comunicarea interumană. Am înţeles, mai târziu, că proiectul a însemnat cu mult mai
mult.
A fost nevoie de aceste activități extrașolare ca să observ un anumit aspect al
vieţii mele de profesor. Era firesc să îmi lărgesc mereu orizontul de cunoaştere, atât
pentru mine, cât şi pentru elevii mei şi, consideram că orele de consiliere, îmi ofereau
suficiente posibilităţi, ca diriginte, să abordez diferite teme, utile elevilor la a căror
educaţie contribuiam.
Activitățile extrașcolare mi-au deschis o altă poartă, într-un domeniu ce nu îmi
era totdeauna accesibil: educaţia civică sau educaţia pentru cetăţenie și sprijină
promovarea imaginii școlii.
Mi-a trebuit răbdare să găsesc lucrurile de care aveam nevoie, în multitudinea de
informaţii, din acest domeniu. Bibliografia vastă de la finalul textelor pe care le-am
utilizat pentru lecţiile de deliberare, mi-a permis să descopăr un nou orizont, referitor
la diferitele aspecte ale educaţiei pentru cetăţenie. Am constatat că atât şcolile din
Statele Unite ale Americii, cât şi şcolile din multe ţări europene au integrate, în
curriculum obligatoriu liceal, ore de educaţie pentru cetăţenie, în care elevii învaţă
efectiv noţiuni despre tot ceea ce înseamnă societate, drepturi şi obligaţii cetăţeneşti,
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dar, mai mult decât atât, participă activ la viaţa societăţii şi învaţă în şcoală cum să facă
acest lucru.
Aşadar, se poate uşor constata că astfel de proiecte extracurriculare aduc un plus
de informaţie elevilor şi stimulează dorinţa acestora de a aprofunda înţelegerea
problemelor actuale ale democraţiei. Ei dobândesc capacităţi şi abilităţi necesare
acţionării ca cetăţeni, dar, în acelaşi timp, duc la creşterea încrederii de sine acestora şi
a dorinţei de implicare în discutarea unor probleme de civism.

Bibliografie׃
 Valeriu Marinescu, Metodica predării limbii şi literaturii române, Bucureşti,
Editura Fundaţiei România de Mâine, 2004.
 Constantin Parfene, Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală.
Ghid teoretico-aplicativ, Iaşi, Editura Polirom, 1999.
 Corneliu Crăciun, Metodica predării limbii și literaturii române în gimnaziu și
liceu, Editura Emia, Deva, 2007.
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FAMILIA, FACTOR PRINCIPAL AL EDUCAȚIEI

Prof. Pădurariu Carmen

Familia poate fi definită ca un grup social întemeiat pe alegerea reciprocă a
partenerilor maritali, cu roluri și statute precise asociate membrilor lui, având țeluri și
aspirații comune și asigurând creșterea și educarea copiilor. Familia este considerată
elementul natural și fundamental al societății, “nucleul social” care răspunde de
satisfacerea trebuințelor elementare ale copilului și de protecția acestuia. O funcție
importantă pe care o are familia în societate este cea educațională. Incă din primul an
de viață al copilului, mama este cea care începe educația, având rol predominant nu
numai în hranirea copilului ci și în realizarea celorlalte dimensiuni ale educației, între
care căldura afectivă și formarea deprinderilor elementare de viață.
Odată cu înaintarea copilului pe treptele superioare ontogenetice, tatăl preia
atribuțiile educative într-o măsură tot mai mare. Prezența bunicilor în familie ar trebui
să exercite influențe benefice în educație, în cazul în care bunicii își înțeleg corect rolul
de colaboratori ai părinților în activitatea educativă. Când însă bunicii fac exces de zel,
considerându-se, în continuare, părinții tuturor, influența bunicilor devine dăunătoare,
știrbind autoritatea părinților, atât de necesară în procesul educației.
Inainte de a pune mâna pe abecedar și de a dezlega tainele cunoașterii, prima
școală pe care o frecventează copilul este cea de acasă. Inainte de a înțelege ce este
viața, cel mic o trăiește așa cum o învață în familie. Lecția este de neșters și se imprimă
în sufletul lui pentru toată viața.
Părinții constituie pentru copii primele modele de viață și comportament.
Modelul are o funcție orientativă în educație, de aceea trebuie utilizat în ansamblul
mijloacelor educative la vârste fragede deoarece ,odată cu înaintarea în vârstă ,copilul
își caută singur modelele de viață și profesionale, părinții având grijă ca acestea să fie
cele dorite.
In familie copilul capătă primele experiențe sociale, primele sentimente civice.
Dacă parinții au interese multilaterale, o atitudine activă față de tot ce se întâmplă în
țara noastră, atunci și copilul, împărtășind dispoziția lor, participând la acțiunile și
preocupările lor, își însușește normele morale corespunzătoare. Educația copiilor și
organizarea vieții lor începe de la organizarea vieții familiei, crearea în familie a unor
relații de înaltă moralitate, care să asigure un microclimat sănătos. Copilul e mai
receptiv acțiunii educative dacă crește într-o atmosferă de prietenie, încredere, simpatie
reciprocă. Familia este o școală a sentimentelor copilului. Observând relațiile dintre
maturi, reacțiile emoționale dintre ei și simțind cum se reflectă asupra sa multitudinea
de sentimente ale celor apropiați, copilul acumulează experiența emoțional- morală.
Intr-un anturaj liniștit și copilul e calm, are sentimentul siguranței, al echilibrului
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emoțional. Ponderea familiei ca factor educațional este cu atât mai mare cu cât copilul
este mai mic, aceasta scăzând odată cu înaintarea copilului pe treptele superioare ale
ontogenezei.
Una din trăsăturile specifice ale educației în familie este afectivitatea sporită.
Fără îndoială că orice educator trebuie să imprime activității sale educaționale și o
tentă afectivă. Când este vorba de părinți, această tentă este mult mai pronunțată, chiar
și atunci când, din prudență, aceștia nu o afișează. Copilul insă o simte, iar aceasta îi
conferă un sentiment de securitate.
Afirmația lui Pestalozzi conform căreia “ ceasul nașterii copilului este ceasul
începutului educației sale” pare astăzi pe deplin firească, după cum sintagma “familia
este prima școală a omenirii” nu mai are nevoie de argumente. Primii șapte ani de viață
ai copilului își pun amprenta pe întreaga lui personalitate, această perioadă este
considerată “culmea achizițiilor”, deoarece copilul are o capacitate foarte mare de
acumulare de informații,de memorare și de însușire a diverselor comportamente,
atitudini, limbaj, etc.
Cei sapte ani de acasă sunt anii de aur ai educației unui copil. Inconjurat de
dragostea și protecția părinților, copilul învață bazele disciplinei, a încrederii în
propriile sale forțe, învață regulile de bază ale respectului și primele noțiuni de
socializare. Perioada celor sapte ani - este considerată a fi perioada cu impact maxim
asupra modului în care copilul percepe lumea și valorile umane ale societății din care
face parte. Rolul părinților este esențial în acești ani - pentru că ei sunt cei care pun
cărămizile sistemului de norme și valori pe care adultul de mâine își va clădi propria
sa viață.

Bibliografie:
"Cei șapte ani de acasă" - codul bunelor maniere pentru copii, de M. Gîgă, Editura
Coresi, Buc.,1999
"Educația în familie- caracteristici, dificultăți și soluții", Revista învățământului
preșcolar nr. 1-2, 2000
"Familia și funcțiile sale", Ed. științifică și enciclopedică, Buc., 1984.
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EDUCAȚIA TIMPURIE-PROVOCARE ȘI ÎMPLINIRE,
RESPONSABILITATE ȘI INTEGRARE SOCIALĂ

Prof. PANAIT ANAMARIA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ANDREI MUREȘANU”
CEHU SILVANIEI, SĂLAJ
Noile educaţii presupun necesitatea permanentă de „A învăţa” şi de „a învăţa să
trăieşti împreună cu alţii”, nu numai a învăţa pentru tine. Accentul cade pe copil , pe
nevoile sale,în funcţie de caracteristicile de vîrstă, de mediul social, cultural în care
trăim.
Copilul trebuie sprijinit să se cunoască pe sine, să cunoască pe celălalt, să
relaţioneze, să-l perceapă pe cel de lîgă el ca fiind „la fel”,să ia decizii pentru a face
faţă unor situaţii de viaţă diverse.
Principiul Educaţiei pentru toţi stă la baza învăţământului românesc, iar ca
fundament ,Educaţia Timpurie și inclusivă.Toţi copiii sunt recunoscuţi ,de timpuriu,
ca resurse umane în procesul educaţional, indiferent de etnie,mediu de
provenienţă,religie şi în special copiii cu cerinţe speciale.
Educaţia timpurie vizează intervalul de timp cuprins între 0-7 ani, vârstă de
intrare în şcoală.
Intervenţia adultului asupra copilului în această perioadă este fundamentală
deoarece educaţia timpurie se realizează atât în familie, cât şi în cadrul serviciilor
specializate, creşa şi grădiniţa.
În acest interval de timp au loc transformări profunde şi achiziţii fundamentale
în dezvoltarea copilului.
La nivel european, strategia Educaţie şi Formare 2020, îşi propune să realizeze
crearea de valoare prin cunoaştere. Formarea şi educarea continuă sunt procese
fundamentale pentru educaţia de-a lungul vieţii.
Cadrul pentru implementarea serviciilor de educaţie timpurie de calitate şi
îmbunătăţirea calităţii sistemului şi serviciilor educaţionale la nivelul învăţământului
preşcolar din România-ne angrenează pe noi toţi( dascăli, personal de îngrijire, părinţi,
comunitate)în educarea şi formarea copilului de la vârstă fragedă, propulsând
comunicatul Comisiei de la Bruxelles din 2011: „ să oferim copiilor noştri cea mai
bună pregătire pentru lumea de mâine”.
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Avantajele serviciilor de calitate oferite în sistemul de educație timpurie sunt
diverse: sociale, economice şi educaţionale. Implementarea şi existenţa programelor
educaţionale pentru vârste timpurii, permite şi părinţilor să împace responsabilităţile
familiale cu cele profesionale, acestea sprijinind copiii ,nu numai pe planul educaţiei
viitoare, ci şi la integrarea lor în societate.
Totodată, includerea copiilor foarte mici în sistemul educaţional şi promovarea
unei educaţii, care evită prejudecăţile discriminatorii, bazată pe incluziunea socială,
centrarea pe nevoile familiilor în demersul educaţional, respectarea diversităţii,
valorificarea învăţării autentice şi respectarea coerenţei şi continuităţii Curriculumului,
sunt unele din principiile şi cerinţele educaţiei timpurii .
Perioada antepreşcolară şi preşcolară este etapa în care Educaţia poate influenţa
cu cea mai mare eficienţă dezvoltarea copiilor şi poate anihila efectele unor condiţii
sociale defavorabile.
Dobândirea unor aptitudini altele decât cele cognitive, precum perseverenţa,
motivaţia, capacitatea de a interacţiona cu ceilalţi, în perioada formării şi dezvoltării
copilului foarte mic, este indispensabilă pentru capacitatea sa viitoare de a învăţa şi
pentru buna integrare socială. Prin această modalitate educativă, există o interacţiune
între îngrijire şi educaţie.
În „Convenţia privind Drepturile Copilului” se respectă copilul foarte mic ca
persoană cu drepturi depline. Ei sunt consideraţi membri activi ai familiei, comunităţii
şi societăţii, cu interese, preocupări şi puncte de vedere proprii.
În timpul copilăriei timpurii aceştia se ataşează emoţional de părinte, educator,
sau adultul de sprijin, la care caută şi din partea cărora au nevoie de ocrotire, îngrijire,
îndrumare şi protecţie, în moduri, care ţin cont de individualitatea şi abilităţile lor în
curs de dezvoltare.
Educația timpurie are la bază principiile dezvoltării integrale a copilului:

Învăţarea prin implicare directă şi interacţiune cu mediul fizic şi social

Învăţarea prin descoperirea efectelor acţiunilor lor

Jocul ca şi cale eficientă pentru dezvoltarea socială , emoţională, cognitivă

Respectarea ritmului propriu de dezvoltare

Oferirea prilejului de a practica noile achiziţii
Demersurile educative în perioada timpurie, trebuie să se realizeze cu sprijinul
şi colaborarea familiilor.
Activităţile de acest fel conduc la dezvoltarea autonomiei şi iniţiativei. Mediul
ambiant aasigură fiecărui copil un spaţiu adecvat şi siguranţă. Rutinele sunt
considerate activităţi pentru promovarea dezvoltării autocontrolului, independenţei şi
responsabilizării copilului.
Copilul fiind o entitate ,care evoluează de-a lungul parcursului său educaţional,
atenţia trebuie acordată dezvoltării sale din toate punctele de vedere( fizic, sănătos,
social, emoţional, cognitiv).
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Grădiniţa de copii este mediul ideal de formare şi dezvoltare a copilului, chiar
de la vârstă fragedă.”Aici toţi sunt importanţi şi fiecare are propria valoare”.Adulţii
trebuie să aibă timp pentru binele copiilor care se află aici.
Educația timpurie este perioada cea mai importantă din viața unui individ, fiind
cu consecințe durabile, pentru dezvoltarea ulterioară a acestuia,îndeplinind roluri
importante, precum:

identifică startul dezvoltării;

construieşte premisele socializării şi participării copilului;

egalizează şansele la dezvoltare, participare şi integrare fiecărui copil;

responsabilizează familia, educatorii, comunitatea, societatea;

propune şi proiectează parteneriate educaţionale;

schimbă abordarea vârstelor mici în teorie şi practică;

oferă o perspectivă pozitivă, umanistă asupra educaţiei, vârstelor
copilăriei şi activităţii de joc şi învăţare;

adaptarea Curriculumului, flexibil, pentru toţi copiii,de la naștere la 7 ani.
Dezideratul acestui tip de educație este dezvoltarea integrală normală și deplină
a copilului, valorificându-se potenţialul fizic și psihic al acestuia, respectându-se ritmul
propriu de dezvoltare, nevoile sale şi specificul activităţii sale de bază în învăţare.
Copilul învață interactionând cu obiectele și lucrurile, din mediul înconjurător.
Activitatea de bază a copilului mic este jocul. Prin joc copilul interactionează cu
mediul social și fizic, experimentează si explorează. Jocul este modalitatea de bază,
prin care se desfașoară activitățile de învațare cu copiii mici , aceștia învățând. Nu
există diferență între joc și învățare, satisfăcând copilului nevoia de cunoaștere prin
explorarea și manipularea obiectelor de joacă, precum și achizițonarea diferitelor
informații de cunoaștere a lumii din jurul său.
Dezvoltarea capacităţii de a interacţiona cu alţi copii, cu adulţii şi cu mediul,
pentru a dobândi cunoştinţe, deprinderi, atitudini şi conduite noi, este un alt principiu
al educației timpurii;
încurajarea explorărilor, exerciţiilor, încercărilor şi
experimentărilor, ca experienţe autonome de învăţare, conduc spre dezvoltarea de
comportamente dezirabile. Descoperirea, de către fiecare copil, a propriei identităţi, a
autonomiei şi dezvoltarea unei imagini de sine pozitive, dezvoltă social și emoțional
abilități de autocontrol și reglare, importante pentru integrarea acestuia în următoarele
etape, ale școlarizării și ale vieții de adult responsabil al societății contemporane.
Educația timpurie acordă o mare însemnătate unor cerinţe specifice pentru
intervenţia educativă precum:

Copilul necesită îngrijire şi atenţie din partea întregii societăţi;

Respectarea copilului indiferent de problemele de dezvoltare pe care le
are – copiii care trăiesc în situaţii dificile sunt lipsiţi de ocaziile necesare dezvoltării şi
de aceea au nevoie de atentie specială;

Intervenţia educativă se adresează tuturor copiilor, nediscriminativ – toţi
copii, fără deosebire de sex, rasă, limbă, religie ,sau alte criterii ,trebuie să se bucure
624

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 1, ianuarie, 2022

de condiţiile care le permit dezvoltarea integrală, pentru atingerea maximului lor de
potenţal;

Educația timpurie este raportată la valorile culturale diverse, ca sursa de
experienţă şi învăţare
Este necesară recunoaşterea diversităţii interindividuale,a nevoilor şi intereselor
educaţionale comune, accesul la educaţie şi la calitatea acesteia pentru toţi.Aici intervin
pentru că simt a fi necesar în societatea contemporană!
Modul de raportare al umanităţii la diversitate a evoluat în timp spre segregare
şi integrare socială şi educaţională. Vorbim despre principiul normalizării ,care constă
în a-i privi pe semenii noştri ca fiinţe egale,cu personalităţi individuale, cu drepturi şi
libertăţi egale.
Noi, dascălii, ar trebui să privim nu numai modul în care persoanele se adaptează
mediului, ci şi modul în care MEDIUL ESTE PREGĂTIT să ACCEPTE/INTEGREZE
aceşti indivizi.
Noi trebuie să ne preocupăm, cum să îi includem pe toţi, cum să lărgim orizontul
societăţii înspre primirea acestora la tot ce ea oferă,de a le oferi un loc de muncă,
posibilitatea de a presta servicii, de respectare reciprocă, de a lucra împreună în manieră
creativă, astfel, fiecare să înveţe.
Sunt educatoare în localitatea Motiş, judeţul Sălaj, structură a unității de centru,
şcoala existând într-un număr foarte mare de copii, doar datorită populaţiei rome, care
o frecventează.
Cu” părere de rău, milă, scepticism” şi alte sentimente „mai puțin plăcute pentru
un dascăl în societatea contemporană”(citez colegi), care trebuie să promoveze şi să
aplice toate cele expuse mai sus, m-au privit anumiți colegi, atunci când am preluat
acest post; țin să recunosc, că au reușit să mă inimideze puțin, la început, aceste
remarci, eu transferându-mă de la oraș, dintr-o grădiniță cu program prelungit, de
renume!.....dar cunoscându-mă, am simțit că este locul, unde trebuie să fiu și unde pot
face o schimbare în imaginea structurii respective!
Lucrez de 6 ani şcolari cu aceste minunăţii, care îmi aduc zâmbet pe buze, care
îmi spun pe numele mic(Anamaria) şi care se bucură de mii de ori mai mult ,pentru
îmbrăţişarea aceea ,de care au nevoie şi pe care o simt cu toată fiinţa.....de dulciurile
scoase din poşetă ,drept recompensă...de activităţile interesante și diverse, care îi ajută
să se modeleze frumos....de materialele de joacă ,ce pot fi împrăştiate şi apoi aranjate
frumos,la loc, în rafturi „pentru că nouă ne place curăţenia şi ordinea în grupă”!....de
luatul gustării pe o masă dezinfectată, cu șervețel și mâini proaspăt spălate, de
comunicarea permanentă a tot ce este în interesul lor de moment.....se vede...se
întâmplă.!!!...de eliminatul cuvântului greoi „Doamna”, pentru că acesta nu mai
presupune acea apropiere prietenească, pe care vreau să o aplic la grupa mea!....de
părinţi, care se ruşinează că „nu ştiu carte”, dar care au o viaţă dură în fiecare zi şi ştiu
să aprecieze, cum pot ei mai bine, că au un dascăl, căruia îi pasă de copiii lor cu
adevărat!....de fiecare clipă în care EI conştientizează că EDUCAŢIA este CU
ADEVĂRAT de folos pentru viaţa însăşi!....de fiecare mângâiere....de fiecare
625

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 1, ianuarie, 2022

explicaţie dată cu răbdare....de FIECARE ZI în care se AUDE şi SE STRIGĂ O
SCHIMBARE ÎN BINE!
O STRIGARE DIN INTERIOR: ESTE COPILUL MEU ÎN MÂINILE TALE!
Este EL cel care te-a făcut, DASCĂLE, să simţi ceea ce ai aşternut, mai sus, pe această
foaie de hârtie!
Şi acum...și în fiecare zi petrecută între ei, la Grădi Motiș, văd o muncă depusă,
simt o schimbare în bine, sufletul meu de educatoare radiază şi transmite ecoul
acum...peste dealuri...vouă...în acest eseu(mărturisesc că îmi place să aștern în scris și
în vorbă ceea ce simt mereu).......DOREŞTE-ŢI ŞI IMPLICĂ-TE CU ADEVĂRAT,
căci toate cele se vor împlini!!!
REFLECŢII.........

NOI...DASCĂLII....ŞTIM : ”Există un singur fel de a înţelege oamenii,
anume de a nu ne grăbi să-i judecăm, ci de a trăi în preajma lor, de a-i lăsa să se explice,
să se dezvăluie zi de zi, să se zugrăvească ei înşişi în ei..” (C.A.Saine – Beune).

NOI...DASCĂLII....FORMĂM :,,în viitor, când vor fi mari, vor şti, cum
să se adreseze cuiva pe care nu îl cunosc, vor şti să aprecieze ,ce ştie altcineva şi vor
şti cum să folosească toate resursele pe care ni le dă diversitatea mare atât etnică, cât şi
de alte tipuri care există în România” (Maria Koreck)
ANEXĂ
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Promovarea imaginii școlii

Colegiul Aurel Vijoli –Făgăraș
Profesor: Pandrea Ileana
An școlar: 2021-2022

,,Școala să nu fie nimic altceva, decât ateliere pline de activitate. Numai astfel
vor putea să probeze toți, în propria lor practică, adevărul că învățând pe alții ne
învățăm pe noi înșine”. Jon Amos Comenius
Promovarea imaginii școlii Colegiul ,,Aurel Vijoli”- Făgăraș. Școala noastră
oferă educație pentru mai multe forme de învățămînt: primar, gimnazial, liceal
profesional, fară frecvență, seral, postliceal.
Ca și profesor de religie al acestei instituții, caut în permanență să transmit
elevilor o educație moral-religioasă de o înaltă calitate conform competențelor cerute
de specificul societății de astăzi.
Scopul și obiectivele școlii noastre sunt promovarea unui învăţământ de calitate,
prin formarea de meseriași, dar în același timp și de caractere.
,,Colegiul Aurel Vijoli-ateliere pline de activitate”. În atelierele școlii noastre au
învățat și învață multe generații de elevi. Fiecare dintre ei își dezvoltă aptitudinile în
aceste locuri.
În acest colegiu, în care îmi desfășor activitatea de peste 20 de ani, există o serie
de ateliere în care meseriile devin ,, brățare de aur”. Pe lăngă atelierele de la școală,
elevii noștrii merg în atelierele firmelor cu care colaborează școala noastră, cu aportul
cărora este promovată imaginea școlii în formarea viitorilor meseriași.
Chiar dacă elevii noștrii sunt canalizați pe anumite meserii de electricieni,
electromecanici, fabricarea și prelucrarea polimerilor, lăcătuș construcții metalice și
utilaj tehnologic, mecanic auto, confecționer produse textile, marochiner, ospătari,
bucătari, cofetari-patiseri și cel mai mult își desfășoară activitatea în atelierele școlii
sau a firmelor, cel mai iubit și cald atelier al școlii noastre este ,,Atelierul de creativitate
artistică tradițională”.
Acest atelier a luat ființă în urma unui Proiect educațional de tradiții și obiceiuri
tradiționale în Țara Făgărașului și este locul de suflet al școlii în care își găsesc ocupația
și liniștea mulți elevi dornici să-și perfecționeze calitățile native, de la cei mai mici,
până la cei mai mari. Fiecare activitate realizată în cadrul școlii noastre contribuie la
creearea unei imagini de succes a instituției noastre.
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Importanţa promovării imaginii şcolii
în comunitate

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Poiana, Com. Poiana, jud. Dâmboviţa
Prof. înv. primar: Petreacă Daniela

Promovarea imaginii unităţii noastre şcolare reprezintă o prioritate pentru o
bună colaborare între cei trei parteneri educaţionali: şcoală-elevi-părinţi.
Şcoala este un element esenţial al oricărei comunităţi prin resursele umane pe
care le are, dar şi prin spaţiile de învăţare disponibile. O şcoală responsabilă este
garantul dezvoltării permanente a comunităţii. Şcoala, nu poate funcţiona bine fără
sprijinul comunităţii, aceasta reprezintă o resursă, oferindu-şi serviciile şi altor
membri ai comunităţii pe lângă tinerii şcolarizaţi şi contribuind astfel la dezvoltarea
comunităţii şi altfel decât prin realizarea educaţiei formale.
Pentru a reuşi, o instituţie educaţională are nevoie să se adapteze
corespunzător mediului complex şi în continuă schimbare. Toate activităţile
instituţiei au loc şi sunt dependente de mediul exterior.
Managerii instituţiilor au nevoie să înteleagă importanţa mediului şi a
schimbărilor care se produc şi modul cum pot afecta succesul sau chiar
supravieţuirea instituţiei. Prevederea transformărilor potenţiale ale macromediului,
va da instituţiei timpul necesar pentru a planifica răspunsurile adecvate. Mediul
poate fi într-o transformare rapidă sau lentă. Într-un mediu stabil, forţele
demografice, economice, ecologice, tehnologice, legislative şi culturale rămân
stabile de la an la an.
Formarea imaginii unei organizaţii se poate realiza aplicând o anumită ,,
politică’’, ce ţine pe de o parte de stilul managerial al conducătorului organizaţiei
şi pe de altă parte de activitatea desfăşurată de angajaţi-cadre didactice. 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 şcolii
noastre au fost:

difuzarea informaţiilor cu privire la oferta educaţională, programele și proiectele
educaţionale, baza materială, resursele umane, rezultatele şcolare;
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consilierea părinţilor privind orientarea şcolară;

dezvoltarea de parteneriate eficiente la nivel local, judeţean, regional, în scopul
promovării imaginii instituției noastre şi a corelării ofertei educaţionale cu cerinţele
de pe piaţa muncii locale / regionale;

promovarea imaginii şcolii prin diverse surse informaţionale (internet).
Propunerea de activităţi pentru formarea şi promovarea imaginii şcolii în anul
şcolar curent, a fost următoarea:

transmiterea în spaţiul virtual a informaţiilor şi fotografiilor privind baza
materială şi programele de dezvoltare, oferta educaţională, activităţi derulate,
rezultatele elevilor, proiecte educaționale derulate ;

promovarea imaginii instituţionale şi a ofertei educaţionale prin, pagina web a
şcolii;

popularizarea ofertei educaţionale propusă pentru anul şcolar 2021-2022, în
şcoală şi în afara ei.
Plan de promovare a imaginii şcolii în comunitate
Ţintă şi obiective specifice:
Obiectivul general: crearea unei imagini favorabile a şcolii în comunitatea
locală. Obiective specifice:
•
popularizarea rezultatelor şcolii în comunitatea locală;
•

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

•

realizarea planului de şcolarizare propus.
Context şi definirea necesităţii unei astfel de practici

S-a constatat că membrii comunităţii locale nu au decât informaţii vagi legate
de activitatea, rezultatele şi performanţele unităţii noastre. Această acţiune a fost
realizată de responsabilul Comisiei educative în colaborare cu celelalte cadre
didactice, fiind coordonată şi monitorizată de către director.
Descriere
S-a realizat un pliant al şcolii şi o prezentare Power-Point a acesteia, postat pe
pagina web a unității,legate de prezentarea unităţii noastre, precum şi de popularizare
şi diseminare a rezultatelor şi performanţelor.
Dovezi ale succesului
În urma desfăşurării acţiunii, s-a realizat integral planul de şcolarizare al şcolii,
iar imaginea acesteia în comunitatea locală a crescut.
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Planuri pentru viitor
Continuarea popularizării unităţii noastre în comunitatea locală, utilizând
mijloace şi metode variate şi atractive.
Deasemenea, pentru ca oferta noastră să fie viabilă, depunem eforturi în
asigurarea unor spaţii educaţionale confortabile, sigure, adaptate nevoilor elevilor,
atât fizice cât şi psihologige.
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII

Prof. înv. primar, PETRIȘOR MIHAELA
L. T. ,,Constantin Șerban” Aleșd

Promovarea imaginii școlii se realizează prin publicarea reușitelor, un mod foarte
util fiind internetul. Cu ajutorul unui email, a unui sait sau a unei platforme, putem ține
la curent părinții cu tot ce se întâmplă în școală, putem promova activitățile și școala
în cadrul căreia acestea se desfășoară.
Multe activități pot veni în sprijinul formării și promovării cu succes a imaginii
școlii: înființarea și o bună funcționare a Asociației de părinți, prin intermediul căreia
părinții să susțină anumite activități școlare și extrașcolare, să furnizeze diferite resurse
materiale, să se implice activ în viața școlii; reactualizarea site-ului școlii; încheierea
unor parteneriate cu alte școli, ceea ce duce la prestigiul școlii, motivând elevii și
personalul școlii; implicarea părinților în Programul ,,Școala altfel”, acceptându-le
propunerile de activități sau solicitându-i să participe în aspecte ce țin de transport, de
asigurarea unor resurse materiale etc.; atragerea sponsorilor care ar putea contribui la
îmbunătățirea bazei materiale a școlii, asigurând dotări cu aparatură modernă;
modalități diferite de transmitere a informațiilor; valorificarea și înnoirea fondului de
carte al școlii; colaborarea cu ONG-uri.
Interes deosebit manifestă față de cele de mai sus beneficiarii direcți și indirecți
ai procesului instructiv-educativ, dornici de obținerea unor rezultate educaționale
pozitive. Efortul tuturor cadrelor didactice pentru a oferi o educație de calitate, cu o
atitudine deschisă, inovativă, într-o atmosferă relaxantă, stimulativă, contribuie la o
imagine pozitivă a școlii, responsabilitatea și implicarea fiind determinante pentru
reușită la orice nivel.
Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. Copiii
trăiesc 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.
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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Alături de colectivul de elevi pe care îl conduc, elevi de clasa a IV-a, am încercat
și cred că am și reușit să promovez o imagine pozitivă a școlii noastre. Împreună cu
elevii mei, de-a lungul celor cinci ani de școală am participat la numeroase concursuri
unde elevii au obținut rezultate frumoase. De asemenea am încheiat numeroase
parteneriate cu diverse școli din țară, participând fie la proiecte educaționale, fie la
diverse concursuri.
Imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce aceștia au
nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea învățării,
combaterea discriminării, reducerea violenței, promovarea unui comportament moral
pozitiv, și participarea la activități extrașcolare. Educația de calitate este rezultatul unui
efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare contribuind individual asupra imaginii, de
ansamblu, a instituției școlare. Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre,
deoarece această imagine pozitivă se creează cu multă muncă.
Bibliografie:
1. Coman, Cristina, Relatii publice si mass-media, Iasi, Editura Polirom, 2000
2. Drăgan,I., Paradigme ale comunicării de masă, Editura Șansa, București, 1996
3. www.didactic.ro
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GRĂDINIȚA ONLINE

PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR,
POAMĂ IONELA ALINA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PADEȘ

Grădinița online a reprezentat și reprezintă, în continuare, o provocare pentru
toți cei implicați în procesul educațional,educatoare, copii și părinți.
Predarea online presupune o organizare totală a modului în care se abordează
actul didactic, pornind de la metodele și tehnicile de predare, procedeele de lucru,
dozarea diferită al timpului și terminând cu materialele și mijloacele didactice utilizate
în activitățile cu preșcolarii.
Situația actuală creată de starea în care trăim, impune adoptarea unor noi
modalități de comunicare și colaborare chiar şi în mediul preşcolar, unde pentru a
avea contact cu preșcolarii, avem nevoie de implicarea maximă a părinţilor dar şi
de pricepere şi dăruire din partea noastră, a educatoarelor.
Părintele, ca partener al cadrului didactic, are un rol foarte important în procesul
de învățare în sistem online. El trebuie să gestioneze activitatea de acasă, să asigure
funcționarea corectă a sistemului informatic, să ajute copilul la activitățile desfășurate
și să îl motiveze pe acesta să se implice cu drag în realizarea cerințelor.
Interacțiunea educatoarei cu preșcolarii are la bază apropierea sufletească.
Copilul în situaţia de faţă, cu cât se va atașa mai mult de educatoare, cu atât va fi mai
dornic să participe la activitățile organizate chiar şi online.
Activitățile instructiv-educative susținute online mi-au demonstrat 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 părinții , au acumulat noi
informații în domeniu IT, învățând să utilizeze un instrument digital (telefonul , tableta)
în scop educativ, au avut posibilitatea să învețe lucruri noi 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 acesta se raportează la actul instructiv-educativ,
nivelul de implicare al acestuia în actul instructiv-educativ, au beneficiat de feed-back
în timp real atât de la copil, cât și de la educatoare.
Ca și cadru didactic, am învățat să utilizez noi platforme de învățare online,am
reușit să creez jocuri didactice educative și filmulețe cu povești pentru preșcolari.
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SCOALA ONLINE - PROVOCAREA EDUCATIEI LA GRADINITA

GRADINITA P. N. CORLATESTI, JUDETUL PRAHOVA
Prof. inv. prescolar, POPA ADELA

Din perspectiva psihologică, din nefericire, şcoala online nu reuşeşte să acopere
toate nevoile pe care le poate avea un copil în plin proces de învăţare şi educare; de
altfel, aceasta formă privează educatoarele de interacţiunea directă pe care o pot avea
atunci când predau la clasă. Copiii de varsta prescolara sunt cei mai afectaţi.Cum poţi
oare vorbi şi educa nişte copii care sunt foarte mici, ce te privesc printr-un ecran? Mai
ales că, spre deosebire de ceea ce îi atrage pe ei, desenele animate sau filmuleţele,
cadrul didactic vine să le provoace atenţia şi imaginaţia, dar îi şi pune să facă lucruri,
aici fiind marea diferenţă dintre percepţia copilului legată de televizor, tabletă, telefon.
Pentru el, aceste obiecte îl ajută să-şi satisfacă propriile nevoi, între care nu intră, din
păcate, şi executarea de acţiuni.La vârste mici, copilul are nevoie să îi fie condusă
mâna, să i se arate personal cum să facă anumite lucruri, să vadă împrejur cum fac
colegii lui. În perioada grădiniţei, copilul învaţă despre culori, forme, animale, lume.
Învaţă să deseneze, să picteze, să reproducă texte. Dar asta o poate face dacă se simte
supravegheat, îndrumat si laudat.
Un aspect pozitiv al gradinitei online este acela ca poate îmbunătăți abilitățile
digitale ale copilului; un aspect negativ major este ca il priveaza de interactiunea umana
atat de necesara la aceasta varsta. Prescolarii invata in joc si joaca, invata unii de la
altii. La grădiniță, jocul este cu ceilalți, în echipă și între echipe.
Concentrarea celor mici nu este de lungă durată, atenția le este captata mult mai
greu, lipseste contactul vizual si uman atat de important pentru desfasurarea unei
activitati optime la varsta prescolara. Un alt lucru demn de mentionat este ca orice
activitate online a prescolarului trebuie supravegheata de un adult, ceea ce face ca
prezenta copilului sa fie conditionata de vointa, dotarea cu mijloace tehnice si abilitatile
parintelui.
Totusi, aceasta situatie, transforma parintele in partener al educatoarei in
instruirea propriului copil; un lucru mult dorit de catre orice cadru didactic. Acum, au
parintii ocazia de a intelege importanta activitatilor instructive din gradinita. Pentru
aceasta, educatoarea trebuie sa demonstreze strategia si maiestria didactica de care
dispune. Nu este suficient sa incarcam platformele online cu fise de colorat si activitati
greoaie care presupun decupat, lipit si construit mult peste limitele deprinderilor
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copiilor; trebuiesc gandite activitati interactive, usoare dar care sa respecte proiectul
tematic al saptamanii si sa duca la indeplinirea obiectivelor propuse.
Personal, mi-am planificat doar activitati pe domenii experențiale (activități
matematice, activități de cunoașterea mediului, activități de educarea limbajului,
activități plastice, activități practice). Am gandit activitati in care sa se utilizeze
obiectele care sunt la indemana copiilor; jucarii, obiecte de igiena personala, obiecte
din bucatarie sau din casa. Toate si-au gasit utilitatea in activitati de sortare, ordonare
dupa criterii, formare de multimi si chiar crearea unei povesti despre unul sau mai multe
obiecte.
Un labirint magic, din ata unui ghem sau a boabelor de orez/fasole a legat prin
incredibile fire obiecte denumite de cuvinte lungi sau scurte; o vanatoare de comori
desfasurata in casa sau curte a dus la realizarea propriei cutii cu comori pe care cei mici
abia asteapta sa le-o prezinte colegilor; acestora li se adauga scurte filmulete cu cantece
si poezii, adecvate varstei si temei propuse. Legătura noastră, a cadrelor didactice, cu
parintii si copiii, nu s-a schimbat; s-a schimbat doar felul în care comunicăm. Nici
activitatea de acasă nu s-a schimbat mult. Eu, in fiecare zi,răsfoiesc site-uri, citesc, caut
materiale si incerc alta abordare a activitatilor, caut soluții noi si atractive. Cumulat,
petrec in scopul pregatirii unei scurte activitati online, același număr de ore pe care le
dedicam și la catedră.
Timpul si timpurile se schimba iar noi la fel. Invatam din greseli, din experienta
altora, invatam de la copiii nostri.
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IMPORTANȚA CELOR ȘAPTE ANI DE ACASĂ

PROF. POPOVICI HORIA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHAIL SADOVEANU” VASLUI

Când vorbim despre cei 7 ani de acasă ne gândim la educaţia pe care copilul o
primeşte de la părinţi, la formarea personalităţii şi comportamentului copilului până
merge la şcoală. Când spunem că un copil are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil
bine crescut, care ştie să salute, să spună mulţumesc, te rog, care se comportă cuviincios
cu cei de vârsta lui şi cu adulţii.
Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către adaptarea copilului în
societate. Un copil manierat se va descurca mult mai bine în relaţiile cu cei din jur decât
unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de acasă. "Dar educaţia primită în cei 7 de acasă depinde
de câţiva factori: relaţia afectivă dintre copil şi părinţi, specificul de dezvoltare a
copilului, valorile pe care se bazează familia şi pe care le transmite copilului", spune
psihologul Oana-Maria Udrea de la Ambulatoriul de specialitate al Spitalului Clinic de
Urgenţă pentru Copii "Grigore Alexandrescu".
Cei „şapte ani de acasă” reprezintă eticheta cu care copilul pleacă în lume,
„zestrea” care îl însoţeşte toată viaţa. Familia este mediu în care copilul deprinde
principalele reguli de bună purtare, cel mai adesea prin imitare decât printr-un
comportament conştient, iar vârsta primei copilării este esenţială în conturarea şi
achiziţia normelor unui comportament social corect.
Grădiniţa, şcoala şi alte medii educaţionale nu pot ulterior decât să confirme şi
să consolideze normele deja deprinse din familie.
Pornind de la premiza că cele mai multe acumulări pe plan moral, cognitiv,
afectiv şi voliţional au loc în „cei şapte ani de acasă”, trebuie să aprofundăm problemele
complexe şi de o importanţă covârşitoare ale educării copiilor în această perioadă,
insistând asupra grijii, răspunderii şi preocupărilor pe care pot şi trebuie să le aibă atât
părinţii cât şi educatorii pentru a facilita şi a favoriza însuşirea şi consolidarea corectă,
adecvată si sistematică a celor mai importante cunoştinţe, priceperi, deprinderi, reguli,
atitudini şi comportamente.
Nu putem oferi soluţii universal valabile, doar putem veni cu sugestii, să
prezentăm modele, să interpretăm situaţii, să oferim exemple, să încurajăm sau să
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tragem semnale de alarmă, fiind convinşi că întotdeauna şi în orice domeniu, cu atât
mai mult în cel educativ, este mai uşor să previi decât să corectezi.
În prezent trăim într-o perioadă marcată de schimbări rapide, suntem puşi în faţa
provocărilor de a ne adapta unei lumi care nu mai este la fel de sigură şi predictibilă
cum era în trecut. În această situaţie, este necesar să acordăm o mai are atenţie
dezvoltării comportamentului emoţional şi a celui social al copiilor. Studiile indică
faptul că acei copii care au dezvoltate abilităţile sociale se vor adapta mai bine la mediul
şcolar, vor avea rezultate mai bune.
Copiii cu abilităţi sociale slab dezvoltate (copiii care se comportă agresiv, fizic
sau verbal, copiii care au dificultăţi de a se integra într-un grup) prezintă o probabilitate
crescută de a dezvolta probleme de comportament. Lucrurile nu se desfăşoară la fel în
cazul tuturor copiilor. Dacă un copil este caracterizat printr-un temperament energic,
soluţia nu este să îl „liniştim”, ci să-i oferim activităţi stimulative de epuizare
„sănătoasă” a surplusului de energie. Poate ar trebui să ne întrebăm în ce măsură adulţii
prezenţi în viaţa copilului oferă un model clar de autostăpânire.
În multe cazuri, adultul are obligaţia de a se schimba întâi pe sine pentru a oferi
copilului un model adecvat. Totuşi, dacă este prea neastâmpărat, prezentând un
temperament coleric, nu înseamnă că poate fi lăsat să se manifeste în consecinţă. El
trebuie învăţat să respecte reguli de conduită morală. Pe de altă parte, o disciplinare
„excesivă” este in mod sigur dăunătoare copilului, antrenând efecte nedorite, precum
stoparea iniţiativei, a creativităţii şi pierderea încrederii în sine.
Copiii trebuie să înveţe că toate comportamentele noastre au consecinţe asupra
celorlalţi şi de aceea pe unele dintre ele le modificăm. În cadrul interacţiunilor sociale
(copii-adulţi, copii-copii), copiii îşi dezvoltă anumite abilităţi de relaţionare şi învaţă
noi comportamente. Ei au nevoie permanentă de ghidare din partea adulţilor în ceea ce
priveşte recunoaşterea şi respectarea regulilor de comportament în diferite situaţii
sociale.
Regulile au rolul de a preveni apariţia unor probleme de comportament.
Focalizarea pe ceea ce face bine copilul este mult mai eficientă în dobândirea
comportamentelor sociale adecvate şi în estomparea comportamentelor problematice,
decât utilizarea pedepselor.
În grădiniţa de copii, formarea grupei de preşcolari reprezintă actul fondator al
socializării ulterioare a preşcolarului. Fiecare grupă reprezintă un context social
complex, iar o bună adaptare la cerinţele grădiniţei presupune înţelegerea rolului
educatoarei, a aşteptărilor din partea acesteia, înţelegerea relaţiei cu ceilalţi copii şi
adaptarea la o serie de reguli.
Studiile de psihologie educaţională arată că instrucţiunile educatoarei şi
modalităţile de predare, utilizarea unor strategii de modificare comportamentală
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adecvată modelează tipul şi frecvenţa interacţiunilor dintre copii. Pentru o bună
educaţie a copilului este necesară colaborarea familiei cu grădiniţa.
Apreciem că buna cunoaştere a ceea ce copilul trebuie să primească şi primeşte
concret din partea familiei, conjugată cu o muncă metodică pe baze ştiinţifice, din
grădiniţă, în condiţiile unei bune colaborări permanente dintre familie şi grădiniţă, a
unei îndrumări suficiente a familiei, reprezintă pârghii de bază în formarea
personalităţii preşcolarului.
De reţinut că: faptele de astăzi ale copiilor reprezintă o prefigurare certă a celor
de mâine; deprinderile şi convingerile "creionate" acum constituie baza modului de
acţiune în viitor; atitudinile şi comportamentele adulţilor cu care vin în contact
(îndeosebi ale părinţilor) vor fi primele modele copiate cu fidelitate de către copii.
Bibliografie:
Dragu A., Cristea S., 2002, „Psihologie și pedagogie școlară”, Ed. Ovidius
University Press, Constanta;
Ionescu M., coordonator Radu I., 2001,„ Didactica modernă”, Ed. Dacia
ClujNapoca;
Ispas V., Gugu N., 2006, „Sănătatea Pământului, sănătatea noastră”, Revista
„Didactica Nova”;
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COPILUL- OGLINDA PĂRINȚILOR

PROF. INV. PRIMAR-POPOVICI SPERANȚA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “DIMITRIE CANTEMIR” VASLUI

“Faptul că aveţi un copil nu vă face părinte, precum faptul că aveţi un pian
nu va face pianist” (Mihail Levine).
Educaţia copilului este un demers care presupune un schimb de experienţă, de
valori şi competenţă între toţi adulţii care îl susţin în demersul său de dezvoltare.
Spirala relaţionară care se ţese în jurul copilului se bazează pe încredere, pe parteneriat.
Una din competenţele parentale importante pentru fiecare dintre noi este aceea de a
putea observa progresele copilului nostru, reacţiile sale la stimulii pe care îi oferim şi,
nu în ultimul rând, deschiderea spre cunoaştere. Nu este neapărată nevoie să învăţăm
scalele de dezvoltare, este suficient să petrecem mult timp împreună cu copilul nostru
şi să-i recunoştem unicitatea, personalitatea și nevoile.
Familia reprezintă primul spaţiu formativ pentru copil, reprezintă mediul sociocultural în care copilul s-a născut, în care creşte. De aceea, este foarte important
respectul pentru moştenirea culturală a fiecărei familii şi valorificarea acesteia.
Prin educaţie parentală părinţii „se descoperă’’ ca parteneri ai copiilor lor, îşi
descoperă propriul potenţial de schimbare, se simt valorizaţi în rolul lor parental.
Fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate
contextele sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la
conduita celui mic la şcoală, pe terenul de sport, la teatru sau în vizită la rude. Ca părinţi
trebuie să fim întotdeauna un bun exemplu pentru copil, inclusiv în timpul jocului.
Când ne implicăm activ în jocul copilului punem temelia unei legături solide între noi
şi el. Noi pătrundem în lumea lor, iar ei într-a noastră.
Un copil privat de joc va avea carenţe în structura persoalităţii, chiar dacă ulterior
se va interveni prin alte forme de activitate cu caracter compensatoriu. Pentru a putea
înţelege nevoia copilului de educaţie, trebuie să încercăm să ne îndepărtăm de sensul
didactic, pedagogic pe care îl acordă majoritatea oamenilor acestui concept şi să ne
aducem aminte adevărul celor „cei 7 ani de-acasă“. Fiecare intervenţie pentru
copil (contactul cu adulţii, obişnuinţele de îngrijire, rutine alimentare, programe de
imunizare) sau pe lângă copil (amenajarea spaţiilor în care copilul îşi petrece timpul
acasă sau în comunitate) este bine să fie considerate intervenţii educative, ele
devenind intervenţii împreună cu copilul: copilul le asimilează, le integrează ca modele
relaţionare în funcţie de care îşi structurează personalitatea.
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Când spunem că un copil are cei 7 ani de acasă ne gândim la un copil care ştie
să salute, să rostească acele cuvinte pe care noi, dascălii, le numim „magice”, şi-anume:
„mulţumesc”, „te rog”, „iartă-mă”, etc., care se comportă politicos cu cei de vârsta lui,
dar mai cu seamă cu adulţii. Educaţia, bunele maniere, regulile morale sunt cheia către
adaptarea copilului în diferite medii ale societăţii. Un copil manierat se va descurca
mult mai bine în relaţiile cu cei din jur, decât unul căruia îi lipsesc cei 7 ani de acasă.
Printre principalele aspecte care alcătuiesc „tabloul , unui copil „bine crescut”
regăsim:
- comportamentul în public;
- omportamentul cu prietenii;
- inţelegerea normelor sociale;
- recunoaşterea greşelilor;
- tact şi toleranţă.
Un copil „bine crescut” învaţă de la părinţi că a râde de slăbiciunea, defectul
fizic sau orice tip de dizabilitate a cuiva ne descalifică în primul rând pe noi. Va face
diferenţa – în timp – între râsul sănătos şi spiritul de glumă şi râsul care jigneşte. În
familie se formează primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale copilului, de conduită
igienică individuală şi colectivă şi de altruism, componente majore ale moralei
elementare a indivizilor societăţii, constituind bagajul educativ al „ celor 7 ani de
acasă”.
În familie copilul începe să se cunoască pe sine, să se definească prin jocul
imitaţiilor, comparaţiilor şi îşi însuşeşte modele la care se poate referi în mod constant
în devenirea sa ca adult, ca om pentru viitor. Expresia “Cei şapte ani de-acasă”
defineşte însă tot bagajul de cunoştinţe, deprinderi, comportamente şi atitudini
acumultate în primii şapte ani de viaţă.
Această perioadă de timp este considerată “culmea achiziţiilor”, este considerată
una din perioadele de intensă dezvoltare psihică, deoarece copilul are o capacitate
foarte mare de acumulare de informaţii, de memorare şi de însuşire a diverselor
comportamente, atitudini, limbaj, etc.
Copilul, membru al unei familii mai mult sau mai puţin numeroase, trebuie să se
adapteze noilor condiţii şi să acţioneze în conformitate cu ceea ce este de dorit din
punct de vedere social, atât pentru stabilitatea familiei sale cât şi pentru păstrarea
echilibrului în plan psihic şi social
Familia poartă in cea mai mare parte responsabilitatea pentru cum îşi educă
copiii, dar multe dintre lucruri le scapă de sub control, deoarece acestea se învaţă din
situaţiile concrete de viată.
BIBLIOGRAFIE:
„Cei şapte ani de acasă”-Codul bunelor maniere pentru copii, autor:M.Gîgă,
Editura Coresi, Bucureşti, 1999;
Revista învǎțǎmântul preșcolar, nr.3-4/2008, MECT, București
Revista învǎțǎmântul preșcolar, nr.3-4/2011, MECT, București
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

Predișor Mădălina
G. P. N. Amaru

DATA:
NIVELUL/GRUPA: II /Grupa mare
PROF. ÎNV. PREȘC.: Predișor Mădălina
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: G.P.N Amaru
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: ”CÂND,CUM ȘI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?”
TEMA SĂPTĂMÂNII: ”Mamă dragă, te iubesc!”
TEMA ACTIVITĂȚII: Daruri pentru mama mea
TIPUL ACTIVITĂȚII: de consolidare a cunoștințelor și deprinderilor referitoare la
numerația în limitele 1-9;
ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂȚII INTEGRATE:
 D.Ș(Activitate matematică)+ D.O.S(Activitate practică)
MIJLOC DE REALIZARE: Activitate integrată
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:
1- Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme
și cunoașterea mediului apropiat;
2- Activare și manifestare a potențialului creativ
COMPORTAMENTE VIZATE:
1.1Demonstrează familiarizarea cu conceptul de număr și cu numerația
2.1Manifestă creativitate în activități diverse
OBIECTIVE:
 Să recunoască cifrele de pe paletă, pe baza cunoștințelor dobândite anterior;
 Să așeze în ordine crescătoare/descrescătoare cutiile pentru bijuteriile mamei, în
funcție de jetonul de pe ele;
 Să aleagă vecinii brioșelor dintre mai multe jetoane cu cifre, pe baza
cunoștințelor dobândite anterior;
 Să decoreze rochița mamei, folosind ”tot atâtea” flori câte indică cifra, pe baza
explicațiilor oferite anterior;
 Să lipească pe panglică 9 flori, realizând colierul mamei;
SARCINA DIDACTICĂ: Copiii vor încerca să-și bucure mamele rezolvând probele
jocului. Vor trebui să recunoască cifre, vecini ai cifrelor, să realizeze mulțimi de
elemente, dar și un colier pentru mama.
ELEMENTE DE JOC: întrecerea, manipularea materialelor, aplauze;
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REGULILE JOCULUI:
-spiritul de fair-play
-fiecare își așteaptă rândul atunci când au de răspuns probelor;
-fiecare grupă va fi atentă pentru a răspunde corect;
STRATEGII DIDACTICE:
 Metode și procedee: explicația, observația, demonstrația, jocul didactic,
conversația, exercițiul, exercițiul practic;
 Materiale didactice:buchete cu flori, cutie cu cadouri, palete cifre, jetoane cifre,
flori, panglică, lipici, buline vesele.
 Forma de organizare: frontal, individual, pe grupe;
BIBLIOGRAFIE:
 Mitu V., Antonovici Șt.,”Jocuri didactice integrate pentru învățământul
preșcolar”, Edit. Humanitas Educațional, București, 2005.
 Curriculum pentru educație timpurie, 2019.
DURATA: 30-35 min
Etapele
Conținutul activității
Strategii
Evaluare
activității
didactice
Momentul
Se asigură condițiile organizatorice
organizatoric și psihopedagogice necesare
desfășurării activității.
Captarea
Se va realiza prin intermediul cutiei
atenției
cu surprize din partea Zânei
Primăvara și o scrisoare din partea
acesteia.
” Dragi abinuțe,
În această activitate aș dori să
lucrați în echipe!
Vă aduceți aminte care sunt
simbolurile Primăverii? Cine
anunță venirea mea?
….ghiocelul și mărțișorul…
Mi-ar place ca numele echipelor să
fie acestea!
Pentru că se apropie ziua în care ne
sărbătorim mamele, ar fi frumos să
realizați multe surprise pentru ele!
V-am lăsat în această cutie tot ce
vă este necesar!
Contez pe voi.
Cu drag, Zâna Primăvara!”
Se va deschide cutia, unde vom
descoperi, pe rând darurile/sarcinile
primite.
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Anunțarea
temei și
precizarea
obiectivelor
Desfășurarea
activității

*Astăzi, la această activitate, ne
conversația
vom juca cu cifrele și vom decora o /
rochiță și un colier pentru mama!* frontal
* Se vor explica regulile și
sarcinile jocului.
*Se va demonstra jocul prin
exercițiul de recunoaștere a cifrei
de pe o paletă ce va fi expusă
pentru fiecare echipă.
*Se va trece apoi la executarea
jocului de către copii.
SARCINA I
”Așează-mă în ordine
crescătoare/descrescătoare!”
Fiecare echipă va avea o mulțime
de cutii pentru bijuteriile mamei.
Pe fiecare cutie se află scrise cifrele
de la 1-7.
O echipă va așeza cutiile în ordine
crescătoaare, în funcție de cifra de
pe ele, iar altă echipă, descrescător.
Pentru fiecare răspuns corect
fiecare echipă își va primi punctulo floare în buchet.
SARCINA II
”Care sunt vecinii mei?”
Fiecare echipă va avea de așezat
vecinii, pe brioșe!
SARCINA III
”Decorează rochia mamei, lipind
tot atâtea flori câte arată cifra!”
SARCINA IV
”Colierul mamei”
Fiecare copil va lipi pe pamglică
flori pentru mama(9flori),
împreună cu inițiala numelui lor, pe
care o vor decora cu pufuri
colorate.
*Se vor prezenta un colier model,
se va demonstra modul de lucru,
vor fi oferite explicațiile necesare
și se vor face exerciții de încălzire
a mușchilor mâinii.
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”Mișcăm degețelele
Batem tare palmele.
Pumnișorii uite-așa
Picioarele tot așa.
Învărtim încheietura,
Și dăm mingea dura-dura.
Spor la lucru!”

Obținerea
SARCINA V
performanței Fiecare echipă va da răspuns unor
probleme orale.
1. ”O fetiță a primit 5
mărțișoare de la Andrei și 2
de la frații săi. Câte
mărțișoare a primit?”
2. ”Un băiețel a oferit 7 ghiocei
mamei și 1 surioarei sale.
Câi ghiocei a oferit în total?
”
Asigurarea
Se vor pune cîteva întrebări cu
retenției și a privire la activitatea de astăzi.
transferului

Fixarea
Fiecare grupă va număra florile de
cunoștințelor pe colierul mamei!
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Încheierea
activității

Se vor face aprecieri cu privire la
comportamentul copiilor pe durata
întregii zile.
Copiii își vor primi
recompensele(bulinuțe vesele)
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BUNE PRACTICI PRIVIND PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII

Laborant școlar, PRUNĂ NELIA
Liceul Tehnologic Elena Caragiani Tecuci

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 aşi 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.
Imaginea unei institutii este un patrimoniu, fie că este moștenită, fie că este
inclusă în totalitatea bunurilor instituției, fie că este apreciată ca o dimensiune
subiectivă. Ca obiect de patrimoniu, imaginea se gestionează, se administrează la
fel ca orice alt bun patrimonial al instituției, indiferent de natura acestuia. O
imagine bună a instituției are o influență covârșitoare asupra succesului ei și
asupra percepției în rândul publicului larg. Dimpotrivă, o imagine negativă
afectează, uneori într-o manieră incredibilă, succesul instituției. Ca să fie eficientă,
imaginea trebuie să evoce ceva, să spună ceva, trebuie să invite, în esență, la
un posibil și permanent dialog. Formarea imaginii unei organizații se poate realiza
aplicând o anumită „politică”, ce ţine pe de o parte de stilul managerial al
conducătorului organizaţiei şi pe de altă parte de activitatea desfăşurată de angajaţi.
Promovarea imaginii reprezintă acţiunea de convergenţă şi de interferenţă a
reclamei, publicităţii, utilizarea liderilor de opinie şi a tehnologiilor de creare a
evenimentelor pentru formarea unei imagini unitare şi multidimensionale prin
transmiterea unor mesaje.
Imaginea este un factor important care a fost recunoscut și studiat din
1950. În lucrarea sa ,,Managementul Marketingului,, Philip Kotler a definit
imaginea, într-un sens larg, ca reprezentând ,,ansamblul percepțiilor pe care un
individ le are vis-a-vis de un obiect. Conform studiilor de imagologie (Chiciudean,
2001), promovarea mărcii are la bază caracteristicile sale, dar și condițiile de
desfășurare a competiției între instituții. La o imagine reală bună și o imagine
externă bună există o situație de concordie între instituție și spațiul public.Când
imaginea reală este proastă, dar se promovează o imagine externă bună, se produce
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manipularea opiniei publice. Dacă imaginea reală și imaginea externă sunt precare,
atunci există un semn clar al unei crize pentru instituția respectivă.
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.
BIBLIOGRAFIE:
http://basarab.ro/wp-content/uploads/2017/01/
https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/268-275_1.pdf
https://toe.hubproedus.ro/wp-content/uploads/2020/06/1023.pdf
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Învățarea online – exemple de bune practice

Prof. înv. primar Răstoacă Iuliana
Școala Gimnazială ,,General Nicolae Șova’’ Poduri
Această nouă abordare a educației, cea online trebuie să fie direcționată în
spiritul dezvoltării autoeducației, atât a cadrelor didactice, cât și a elevilor, pentru că
nimeni nu a fost pregătit pentru învățarea în totalitate în mediul online. Pe parcursul
orelor am folosit diferite resurse în format digital care au fost de folos elevilor. Cu
ajutorul lor am realizat fișe de lucru, jocuri educative și alte resurse educaționale.
De ce este învățarea online pe placul elevilor?
Când vine vorba de studiu individual, de cele mai multe ori ne vine în minte
aceeași imagine: un elev excedat de toate sarcinile pe care le are de îndeplinit, cu
privirea pierdută către un teanc intimidant de cărți, culegeri, caiete, manuale. Pasionați
de gadgeturi smart, aplicații interesante, resurse digitale sau jocuri online
spectaculoase, adolescenții rezonează destul de greu cu vechile metode de învățare.
Din fericire, dezvoltarea tehnologiei a presupus și dezvoltarea unor produse
educaționale create în acord perfect cu noile generații de elevi ai erei digitale.
De ce elevii învață cu plăcere folosind platformele online?
Pot fi utilizate oricând, oferă filmulețe explicative foarte utile, probleme
rezolvate în pași, exerciții cu grade diferite de dificultate și posibilitatea de testare pe
noțiuni – iată doar câteva dintre motivele pentru care tot mai mulți elevi descoperă
eficiența platformelor online de învățare. Aceste metode educaționale alternative
completează în mod firesc studiul la clasă susținut de profesori și îi încurajează pe elevi
să aibă o atitudine pozitivă față de învățare.
Avantaje învățării online întâlnite în orele desfășurate:
1. distribuirea rapidă a materialelor didactice
2. elevii intră în posesia materialelor printr-o simplă accesare
3. existența conținuturilor multimedia
4. conținuturile pot fi șterse, corectate sau actualizate cu ușurință
5. serviciu folosit de una sau mai multe persoane, crearea grupurilor
6. folosirea conținuturilor interactive, existența feedback-ului
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Elevii sunt atrași de noua predare online. Există un variat material suport de
desfășurare a orelor în această formă. Voi exemplifica cu câteva aplicații.
Aplicații utile gratuite pe care le folosim la activități:
Wordart.com (creare de desene cu ajutorul cuvintelor)
 Canva (creare de afișe, orare, prezentări, felicitări)
 Chatter Pix kids (aplicație de editare foto care dă voce unor imagini)
 Padlet (aplicație colaborativă care permite elevilor să co-creeze materiale,
proiecte)
 Flipgrid (website și aplicație de creare resurse media, evaluare, prezentări
de proiecte)
 EdPuzzle (platformă care promovează interacțiunea elevilor cu conținutul
de învățare sub forma unui videoclip presărat cu întrebări create special pe
conținutul video)
 Nearpod (platformă de implicare activă a elevilor în activitatea de învățare
interactivă Are elemente de EdPuzzle și Padlet. Copiii au acces la conținut
multimedia, realitate virtuală, obiecte 3D, simulări PhET)
 Quik (realizare de film din fotografii deja existente)
 Google Jamboard (tablă interactivă)
 Paint by number (aplicație de colorat după un tipar prestabilit)
 Cum să atragă animale pas cu pas, lecții de desen (cum să desenezi
animale)
 Jigsaw puzzle (jocuri gratuite).


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.
Pot fi numite situații limită cazurile în care o persoană este într-un anumit context
în care nu poate avea acces la internet sau nu își permite acest lucru. Din acest motiv,
se poate întâmpla să piardă o anumită informație care îi era utilă în acel moment, dar
pe care nu o poate accesa pe loc. Aceste situații de criză chiar nu pot fi controlate.
Bibliografie:
Mihaela Brut – Instrumente pentru e-learning, Ghidul informatic al profesorului
modern, Editura Polirom, Iași, 2006.
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PROMOVAREA IMAGINII
CLUBULUI COPIILOR AVRIG, JUD. SIBIU

Prof. Rodica Ispas, Clubul Copiilor Avrig

Orașul Avrig este situat la poalele Munților Făgăraș, în sud-estul Transilvaniei,
la 26 km de Sibiu. Este o localitate frumoasă, cu multe personalități, care au făcut
cunoscut Avrigul în țară, dar și în lume. Gheorghe Lazăr, întemeietorul învățământului
superior în limba națională, este, poate, cea mai importantă personalitate a Avrigului.
În anul 1979 se înființează la Avrig, Casa Pionierilor, astăzi Clubul Copiilor
Avrig, instituție de învățământ pentru educația non-formală, un loc în care copiii își
descoperă pasiunile și aptitudinile, petrec timpul liber într-un mod plăcut, în cercurile
existente la Avrig: teatru, dansuri populare, radio-tehnică, croitorie, karturi, pictură,
țesături și alte cercuri. De-a lungul anilor, cercurile s-au transformat, altele nu mai
există astăzi, dar cadrele didactice s-au implicat în activitatea depusă cu elevii și
rezultatele au fost deosebite. Elevii de la toate cercurile au participat la concursuri, pe
profile, la faze județene, regionale și naționale.
În 1986 ni s-a oferit posibilitatea de a profesa la cercul de țesturi-tapiserie, am
acceptat și am intrat în lumea minunată a meșteșugurilor tradiționale, alături de elevii
din Avrig. Cercul de țesături, se numește acum cercul de ,,Etnologie-Folclor” și din
1987, participăm la concursuri și expoziții județene, naționale și internaționale. Din
1996 participăm la Olimpiada Națională ,,Meșteșuguri artistice tradiționale”, unde am
obținut numeroase premii și primit aprecieri pentru lucrările realizate cu elevii, astfel
că, prin astfel de manifestări, Clubul Copiilor din Avrig s-a făcut remarcat și,prin
urmare,am fost invitați la diferite manifestări iar munca noastră a fost apreciată de
specialiști.
Încă de la începutul activității pe care o desfășurăm, posturi de televiziune ne-au
călcat pragul și au realizat diverse materiale pe care le-au prezentat pe canalele media.
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În anul 2015, un material deosebit a fost realizat și prezentat de Televiziunea Trinitas
în cadrul emisiunii ,,Talent și efort”, dar și alte mteriale pentru programele de știri ale
diverselor televiziuni. Ultimul material a fost difuzat pe de 1 Decembrie 2021 ,,Cea
mai mică țesătoare duce tradiția mai departe” la Antena 3. Pe 20 octombrie 2020, pe
pagina publicației on-line ,,life.ro”, a apărut interviul ,,Rodica Ispas, profa ce predă
cusutul și țesătoria populară în detrimentul tehnologiei. De la titlul de primă olimpică
la țesut, la mentoratul copiilor meșteșugari din Sibiu”.
În vara anului 2021, pe data de 21 iunie, la Complexul Național Muzeal Astra a
avut loc prezentarea Patrimoniului Cultural în Europa, o prezentare în direct pentru
Parlamenul European. Clubul Copiilor Avrig a fost prezent cu trei eleve și am prezentat
meșteșuguri tradiționale împreună cu o expozitie.
Clubul Copiilor Avrig, prin elevii de la cercul de Etnologie- Folclor, a fost
prezent la multe târguri meșteșugărești cu participare internațională astfel încât elevii
au luat contact cu alți meșteri din alte țări ale Europei și nu numai.
Anul 1998 a venit cu o invitație a orașului Dresda din Germania, pentru copiii
meșteri români, iar o elevă de la Clubul Copiilor Avrig a facut parte din grupul care a
fost prezent cu expoziție.
Complexul Național Muzeal Astra a organizat în ultimii ani ateliere pentru copiii
vizitatori cu diferite ocazii,( Ziua copilului 1Iunie), iar Clubul Copiilor Avrig a
participat cu elevi care au învățat alți copii să împletească brățări și să țeasă.
Fiind invitată la expoziții și demonstrații în multe țări ale Europei, am promovat
și am făcut cunoscută imaginea Clubului Copiilor. În alte țări nu există locuri unde
copiii să învețe meșteșuguri populare și, ca urmare, au fost impresionați de activitatea
pe care o desfășurăm în România.
În timp, am avut schimburi de experiență cu elevi din alte zone ale țării. În anul
2010 și 2011, Clubul Copiilor Avrig a participat cu elevi la festivalul ,,Mâini de aur ”
de la Huedin iar în anul 2014 am participat cu două eleve la Festivalul Internațional de
Folclor pentru Copii și Tineret ,, Cătălina ” de la Iași.
In 2021, luna august, am avut de asemenea, un schimb de experiență cu copii
veniți în vizită, meșteri populari în broderie pe piele, de la Scoala ,,Regina Elisabeta”
din Rădăuți.
Prin urmare, datorită manifestărilor menționate mai sus, Clubul Copiilor Avrig
a ajuns, prin mesagerii săi, sa fie cunoscut în țară și peste hotare.
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Competențe prin pasiune

Prof. Petruș Rodica Cristina
Clubul Școlar Sportiv ”VIITORUL” Cluj-Napoca

Sportul deschide orizonturi noi în dezvoltarea copiilor și adolescenților, fiind
puntea de lansare în societate a unor valori viitoare care pot contribui la progres în
diferite domenii de activitate, asigurând starea de bine, dezvoltarea capacității de
muncă și un stil de viață sănătos.
Practicarea sportului aduce multe satisfacții personale, respectiv de grup,
completând capacitățile de exprimare în plan fizic, emoțional, cognitiv, etic și social,
rezultatul final depășind de multe ori sfera sportului de performanță. Tinerii care
urmează alte domenii de activitate prețuiesc această perioadă (când practicau un sport
în mod organizat) ca fiind una definitorie în formarea lor ca adulți integrii, încrezători,
adaptabili, altruiști, cu spirit de inițiativă, care reușesc să comunice cu ușurință, să
lucreze în echipă și capabili să evite conflictele.
Ne aducem aminte de începutul activității fiecărei grupe de copii, când bucuroși,
curioși și plini de energie au început un proces de formare și de șlefuire a caracterului,
a năzuințelor, a performanțelor, proces care a durat ani de zile, neconteniți, muncă
depusă în echipă de profesori, sportivi, părinți și club. Dincolo de aparențe regăsim o
multitudine de fapte, trăiri, gânduri, așteptări, frământări, vise, bucurii sau neajunsuri
care ne-au purtat deopotrivă și ne-au învățat ce este sârguința, perseverența, respectul,
admirația, cunoașterea limitelor, disciplina și autodisciplina, capacitatea de
autodepășire, simțul critic și nu în ultimul rând asertivitatea.
Activitățile secției de handbal a CȘS „Viitorul” Cluj-Napoca se regăsesc în
nenumărate participări în Campionate Naționale de handbal și beach handball,
participarea în stagii de pregătire, proiecte educaționale, apariții în emisiuni de radio și
media online. Rezultatele actuale întregesc o mulțime de medalii la beach handball,
calificări la Turnee finale de handbal, selecționarea mai multor sportive la loturile
naționale, participări ale acestora la Campionate Europene de handbal și beach
handball, Campionate Mondiale, Campionate Balcanice.
Din această perspectivă vă prezentăm succint una dintre activitățile noastre
cuprinsă în Proiectul de educație sportivă:
„VREAU SĂ ÎMI OPTIMIZEZ PERFORMANȚA SPORTIVĂ”
Experiențele acumulate de-a lungul anilor ne încurajează să formăm tineri care
reușesc să obțină rezultate foarte bune, atât pe plan școlar, cât și sportiv, prin corelarea
optimă a cerințelor școlare cu cele specifice sportului. Pentru a susține această idee și
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a fundamenta educația handbalistelor am dezvoltat acest proiect, intitulat „Vreau să
îmi optimizez performanța sportivă”.
Activitățile propuse se derulează în perioada stagiului de pregătire centralizată,
desfășurat la Bistrița, în perioada 10.08.2021 - 17.08.2021, la care participă un număr
de 21 sportive ale CȘS „Viitorul” Cluj-Napoca, junioare I și junioare II, secția handbal,
profesoară Petruș Rodica Cristina.

Scopul acestui proiect constă în creșterea performanței sportive prin: asimilarea
de cunoștințe teoretice de specialitate, conștientizarea nivelului de pregătire impus de
handbalul de performanță, conștientizarea importanței disciplinei și a rigurozității în
sport, conștientizarea sacrificiilor pe care le cere viața de sportiv de înaltă performanță,
dar și avantajele pe care aceasta le-o oferă, participarea la activități comune cu sportive
senioare și junioare de la CS Gloria Bistrița 2018, respectiv Liceul cu Program Sportiv
Bistrița.
În cadrul parteneriatului cu CS Gloria 2018 Bistrița-Năsăud, secția de handbal,
inițiat de d-na profesoară Iurian Cristina, am etapizat activitățile după cum urmează:
1. Activitate teoretică și recreativă - 12.08.2021;
2. Activitate practică, urmată de discuții - 13.08.2021;
3. Activitate practică urmată de discuții- 14.08.2021;
4. Activitate practică - 16.08,2021.
Desfășurarea proiectului
Educația sportivă se definește prin acumularea de cunoștințe teoretice,
deprinderi și obișnuințe specifice care contribuie la ridicarea nivelului de performanță,
cele patru activități au intenția de a îmbunătății cultura sportivelor cuprinse în acest
proiect.
Prima activitate cuprinde discuții generale interactive privind sportul, handbalul
și competițiile sportive internaționale oficiale, discuții despre personalități ale lumii
sportului/handbalului, despre Jocurile Olimpice Antice și Jocurile Olimpice Moderne,
despre fondatorul J.O. Moderne, Pierre de Coubertin, despre jocul de handbal, de la
apariția lui și până în prezent, despre aspecte privind terenul, mingea, numărul de
jucători, ritmul de joc, complexitatea jocului și interesul pentru practicarea acestui
sport. În a doua parte a activității am aplicat un test pentru verificarea cunoștințelor.
Rolul acestei activități a fost de a ridica nivelul de coeziune al grupului, de a
crește încrederea în forțele proprii și în colege, de a avea curajul să se exprime liber
într-un grup eterogen ca vârstă și nivel de pregătire, de a transfera cunoștințe de la o
persoană la alta, de a se susține reciproc și de a dobândi experiență în situații de
presiune, de a crea o atmosferă relaxantă și plină de încredere.
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A doua activitate a vizat conștientizarea cerințelor necesare obținerii rezultatelor
deosebite în sportul de performanță, și anume organizarea riguroasă a timpului,
disciplina, implicarea 100% în procesul de pregătire, dieta, odihna, seriozitatea,
capacitatea de a lucra în echipă, ș.a.m.d.
Pentru a sublinia aceste aspecte am organizat o dezbatere la care a participat ca
invitată una dintre cele mai bune handbaliste din Liga Florilor, componentă a echipei
de handbal CS Gloria 2018, Jovana Kovacevic și a Lotului Național al Serbiei, în vârstă
de 25 ani. Timp de 30 minute, într-un dialog interactiv invitata le-a împărtășit
junioarelor din experiențele dobândite de aceasta în carieră.

În cadrul celei de a treia activități am făcut un antrenament comun cu senioarele
Diviziei A, de la CS Gloria 2018 Bistrița-Năsăud, iar la sfârșitul antrenamentului am
purtat discuții despre importanța surprinderii adversarului prin repunerea rapidă a
mingii, despre traseele pe care trebuie să le urmeze jucătoarele implicate în acțiune,
despre importanța luării deciziei de a folosi acest moment tactic, etc. Cu această ocazie,
junioarele și-au îmbunătățit bagajul de cunoștințe pe care le pot aplica în jocurile
viitoare.
Pe durata ultimei activități am disputat un joc de pregătire cu LPS Bistrița, care
a avut ca scop verificarea adaptarea la sistemele de apărare 3-3 și 3-2-1.

Ce am reușit să facem?
- Să fim mai încrezătoare în forțele proprii;
- Să lucrăm în echipă;
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- Să fim conștienți de nivelul de pregătire și de nivelul de aspirație;
- Să conștientizăm cerințele impuse de statul de sportiv de înaltă
performanță;
- Să achiziționăm mai multă experiență specifică.
Bucuria cu care sportivele noastre ne reprezintă în orice împrejurare ne
determină să concluzionăm că imaginea clubului este frumos promovată atât pe plan
local, național, cât și internațional.
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EXCURSIILE CU PĂRINȚII – PRELUDIUL UNEI MARI SCHIMBĂRI
ÎN EDUCAȚIA COPILULUI!

PROFESOR: RAȚĂ ROMEO
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PÂRJOL, JUD. BACĂU
După statisticile actuale, pandemia are meritul de a fi generat ceea ce nici religia
unei vieți sănătoase și nici recomandările medicilor nu au reușit: a scos tot mai mulți
oameni în natură. Ceea ce este cu adevărat atipic pentru această migrație pe verticală
este evadarea pe dealuri și munți a copiilor cu vârste tot mai fragede.
Evadarea din rutina zilnică împreună cu copiii presupune însă o bună planificare,
pentru a evita surprizele neplăcute și pentru a aduce plus valoare în educația acestora.
Se iau în calcul o serie de aspecte: verificarea stării vremii, împachetarea bagajului
potrivit pentru itinerariu, întocmirea unei liste cu obiectele necesare, verificarea
echipamentului de tip out-door, informarea din timp asupra traseelor și a locului de
cazare, existența surselor de apă etc.
O astfel de activitate ghidată de părinți constituie o parte însemnată în viața
copilului, deoarece contribuie la dezvoltarea personalității sale, având caracter creator.
Acesta are posibilitatea de a acționa ghidat de pasiune, interes și sensibilitate, înrâurind
munca școlară, impulsionând-o și completând-o.
Copiii vor îmbrățișa dragostea de munte, de apă, de aer curat, de păsări și de cer,
de stele și de iarbă. Fiecare urcuș va fi obositor, dar astfel copilul își încearcă limitele,
îi întărește caracterul, tocmai acest efort aducându-i o satisfacție pe care nu o găsește
stând acasă, în confortul cu care este obișnuit. Pașii greoi, cu rucsac în spate, îi vor
aduce o bucurie unică la sosirea pe vârf sau culme.
Activitățile în aer liber, în mijlocul naturii și drumețiile montane sunt de-a
dreptul vitale pentru sănătatea și vigoarea fizică a copiilor, stabilind un echilibru între
efortul consumat de copil de-a lungul unui an școlar, între cei patru pereți ai clasei și
încă patru pereți ai locuinței în care își petrece o bună parte a timpului liber, și
participarea largă și nemijlocită la acțiuni în sânul naturii, în aer liber. Aceste activități
nu sunt doar plăcute, relaxante. Aduc un plus de valoare constant educației copilului.
Acesta nu trece pe lângă frumusețile naturii în goana autocarului, ci calcă cu pasul în
mijlocul codrului, ascultă liniștea și freamătul său, percepe frumusețile și farmecul
naturii. Părinții pun astfel umărul pentru a dezvolta la copil dragostea de natură, de a o
ocroti, participând la împlinirea fericirii lui. Succesul acestor activității desfășurate de
părinți împreună cu copiii depind însă de spiritul practic, organizatoric, de realismul și
luciditatea celor dintâi. Împletirea acestor cerințe cu responsabilitatea dascălilor,
conduc cu siguranță la succesul școlar.
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Activitățile părinților împreună cu copilul lor, îl ajută pe acesta să găsească
"altceva decât la lecții", care sunt obligatorii, având posibilitatea de a explora, de a
cerceta, de a intra în contact direct cu realitatea geografică, de a participa la activități
"altfel" decât cele de zi cu zi. Copilului i se deschide un câmp de afirmare larg, care
are ca efect direct dezvoltarea creativității și a imaginației, prin genurile diverse de
activități: expediții, orientare turistică, cazare la cort, focuri de tabără, jocuri ș.a.
Fiecare copil are posibilitatea de a-și pune în valoare posibilitățile latente, părintele
devenind un adevărat "dascăl", aducând un real sprijin în dezvoltarea armonioasă a
acestuia și ajutându-l la integrarea socială a sa, pregătindu-l pentru viață. Excursia,
drumețiile de orice tip sau simplele evadări în natură devin de fapt un element de
compensație între școală și viața cotidiană, copilul nemaifiind stimulat doar de note, ci
și de posibilitatea de a se "valorifica" pe sine însuși.
Valențele multiple ale excursiilor în care se implică în mod direct părinții, reies
din faptul că acestea sunt atractive, stârnesc interes și curiozitate, produc bucurie și
veselie și facilitează acumularea de cunoștințe noi, chiar dacă presupun un oarecare
efort suplimentar. Copiii își dezvoltă spiritul de observație, memoria vizuală și
auditivă, învață să folosească surse diverse de informare, "învață să învețe". Se dezvoltă
la copil spiritul practic, operațional, fiecare dintre ei având posibilitatea de a se afirma
conform naturii sale.
Diferitele forme de excursii organizate de părinți aduc și implicații civice,
copilul preluând treptat o serie de responsabilități care vor apărea pe parcurs, viitorul
adult participând mai târziu în mod activ la viața socială, ca inventator, inovator și
creator.
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Creativitatea

PRO. ÎNV. PRIMAR ROȘU NICOLETA DENISA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,GRIGORE TABACARU,,
COM. HEMEIUȘ, JUD. BACĂU

Principala calitate a profesorului este vocaţia pedagogică. Hubert identifică trei
elemente principale ale acestei calităţi: iubirea pedagogică, credinţa în valorile sociale,
culturale, conştiinţa responsabilităţii faţă de copil, patrie şi faţă de întreaga umanitate.
Unii pedagogi români, în special cei de la începutul secolului XX, consideră că
vocaţia pedagogică cuprinde şi unele elemente înnăscute, şi în plus, pregătire ştiinţifică
şi pedagogică urmărind formarea actului pedagogic.Alte calităţi necesare cadrului
didactic sunt cele intelectuale (inteligenţă, spirit de observaţie, atenţie distributivă,
gândire profundă, imaginaţie bogată şi memorie bună). La acestea se adaugă şi însuşiri
de ordin afectiv (blândeţea, voioşia, generozitatea, pasiunea, entuziasmul), volitiv
(caracter ferm, dârzenie, perseverenţă, intransigenţă, răbdare, stăpânire de sine etc),
moral (unitate între vorbă şi faptă, simţul măsurii, echilibru între exigenţă şi îngăduinţă,
onestitate, modestie, echitate).
Profesorul creativ oferă învăţarea autoinițiativă, atmosfera neautoritară, îi
încurajează pe elevi să înveţe suplimentar, încurajează procesele gândirii creative.
Aceasta înseamnă că el îi îndeamnă pe copii să caute noi conexiuni între date, să
asocieze, să-şi imagineze, să găsească soluţii la probleme, să facă presupuneri
nebănuite, să emită idei noi, să perfecţioneze ideile altora şi să orienteze aceste idei în
direcţii noi.
Profesorul bun permite elevilor să-şi asume riscuri intelectuale, să speculeze pe
baza informaţiilor neconcludente, să sondeze relaţiile structurale şi spaţiile dintre
lucruri.Una dintre condiţiile principale în ceea ce priveşte dezvoltarea unui climat
favorabil creativităţii este o bună conlucrare între profesor, învăţător şi elev. Societatea
actuală încurajează libera exprimare a gândurilor şi a creativităţii implicit. Climatul
afectiv propice dezvoltării creativităţii elevilor este caracterizat prin tonalitate afectivăpozitivă între învăţător şi elev.
O altă caracteristică importantă este stimularea efortului personal al elevilor şi
stimularea efortului acestuia de a aduce ceva nou, de a fi original şi inovator.În viziunea
lui Alice Miel predarea ca un proces creativ presupune că învăţătorul să medieze între
elev şi lumea înconjurătoare. „A media înseamnă a fi un instrument al unei alte
persoane când aceasta îşi experimentează mediul său şi caută sensuri.” Astfel, aspectele
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specifice predării ca funcţie mediatoare sunt:
structurarea şi restructurarea unui cadru pentru a face posibilă o experienţă utilă
celor care învaţă;
 indicarea experienţelor pe care le pot avea aceştia în cadrul creat;
 participarea alături de individ în scopul clarificării sau al ameliorării liniilor
orientative pentru selectarea prilejurilor favorabile experienţei;
 a servi drept model în legăturile interpersonale sau a încuraja o interacţiune
educativă;
 a ajuta individul să extragă din experienţă informaţie, valori, deprinderi;
 a ajuta să interpreteze şi să evalueze experienţele.
Orice copil dezvoltat normal intelectual este înzestrat cu capacităţi creative ce
pot fi dezvoltate prin influenţa educaţională a şcolii. Pornind de la această idee putem
deduce că creativitatea este educabilă în condiţiile în care învăţătorul este preocupat
pentru crearea unui climat corespunzător, propunându-şi să utilizeze metode active, să
realizeze corelaţii interdisciplinare, să promoveze manifestarea liberă a copiilor în
învăţare, dar în primul rând să cunoască şi să stimuleze potenţialul creator al fiecărui
copil, recurgând la creativitatea în grup, cel mai eficient procedeu susţinut de
specialişti.Important de remarcat este şi un alt aspect, şi anume relaţia învățător - copil,
atitudinea învăţătorului.


Acesta trebuie să facă intervenţiile printr-o comunicare afectivă, care să se
bazeze pe elementele pozitive în eliminarea celor negative şi pentru a le da încredere
de a-şi exprima ideile, gândurile fără reţineri, de a se manifestă liberi, fără îngrădiri.
Deci, trebuie să-i încurajăm, să-i stimulăm pe timizi şi reţinuţi, să-i îndemnăm la efort,
să le încurajăm spontaneitatea şi fantezia, deoarece copilul doreşte să afle părerea
adultului despre modul lui de comportare, despre ideea pe care a avut-o, despre
lucrurile pe care le face.
Neîncrederea în forţele proprii, starea de teama de a comunica a copiilor,
descurajarea ideilor de către învăţător, rigiditatea metodologica, sunt factorii care
conduc la instalarea elementelor de blocaj.
Deci, pentru a reuşi să stimuleze creativitatea şcolarului, învăţătorul trebuie să
fie model de creativitate, să cunoască şi să stimuleze potenţialul creativ al fiecărui
copil, să recurgă la creativitatea în grup, să inhibe atitudinile de blocare a manifestărilor
creatoare.
BIBLIOGRAFIE:
Ana Stoica: Creativitatea elevilor, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983
Vasile Marcu - Letiţia Filimon coord.: Psihopedagogie pentru formarea profesorilor,
Ed. Universitații din Oradea, 2003
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Educaţia în familie

Prof. Talpău Roxana-Valeria
Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Delfinul”, Constanţa

Familia este un adevărat laborator de formare a persoanei. Transformarea
individului în persoană, adică în „individ cu statut social”, cum ar spune Park, este,
întâi de toate, „opera” familiei. Sunt două aspecte care explică această influenţă a
familiei asupra persoanei: una este legată de faptul că acţiunea familiei se exercită mai
de timpuriu, iar al doilea aspect este legat de faptul că multă vreme familia este calea
prin care se canalizează orice altă acţiune de socializare, ca fiind identică cu întreaga
lume socială a copilului.
Fiecare dintre noi vine pe lume cu nişte posibilităţi care pot fi activate într-un
proces complex, numit educaţie, proiectându-l pe om pe cea mai înaltă treaptă a
realizărilor. Drumul realizărilor, al devenirii, începe, în mod paradoxal, de la cele mai
mici vârste, iar primii chemaţi sa pună bazele educaţiei sunt părinţii, familia.
În mod curent, opinia publică, ca fin şi inteligent observator, dar şi judecător,
apreciază importanţa, răspunderea deosebită faţă de creşterea copiilor, concentrândule în următoarea zicală: „din altoi bun iese stejar falnic”.
Încă din etapa preşcolarităţii, părinţii trebuie să conştientizeze faptul că întreaga
responsabilitate faţă de reuşita în procesul educaţiei copiilor poate fi formulată printro singură normă de acţiune: să asigurea acestora nu numai condiţiile materiale necesare
dezvoltării psihofizice, ci şi bazele trainice ale întregii formări, temelie pentru viitoarea
personalitate adultă.
De reţinut că: faptele de astăzi ale copiilor reprezintă o prefigurare certă a celor
de mâine. Deprinderile şi convingerile conturate acum formează baza modului de
acţiune în viitor; atitudinile şi comportamentele părinţilor vor fi primele modele copiate
cu fidelitate de copil.
Această opinie porneşte de la punctul de vedere după care copilul trebuie
considerat nu ca un „pui de om”, ci ca un viitor adult, un viitor om de acţiune definit
printr-o ţinută de înaltă răspundere faţă de propriul destin şi al întregii societăţi.
Familia reprezintă pentru copil un organism reglator, care permite, în ciuda unei
aparente sărăcii de mijloace, să trăiască o viaţă foarte intensă, o viaţă proprie copilăriei.
Nici o altă instituţie, oricât de calificată, nu este aşa de sensibilă la exprimarea
trebuinţelor, la manifestarea slabiciunilor sau a potenţialului dezvoltării copilului,
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fiindcă nici o altă instituţie nu cuprinde fiinţe legate atât de direct, de vital, de copil, ca
mama şi tata.
Familia oferă copilului un mediu afetiv, social, cultural. Mediul familial, mai
ales sub aspect afectiv, este o şcoală a sentimentelor în care se modelează sub acest
aspect, personalitatea. Copilul trăieşte în familia sa o gamă variată de relaţii
interindividuale, exprimându-le, prin joc, în propria conduită.
Cu triplă funcţie (reglatoare, socializatoare şi individualizatoare), familia
contribuie în mare măsură la definirea personalităţii şi conturarea individualităţii
fiecărui copil.

Bibliografie:
1. Cucoş Constantin,”Pedagogie”, Editura Polirom, Iaşi, 2000
2. Drobot Loredana, Precepte de educaţie şcolară, Editura Didactică şi Pedagogică,
R.A. Bucureşti, 2007
3. Robin, H, Scott A. Miller, Ross Vasta, Psihologia copilului, Ed. Polirom, Iaşi, 2010
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PROMOVAREA IMAGINII GRĂDINIŢEI
Grădinița online - Educația altfel

Prof. Sabău Simona Zîna
Grădiniţa P. N. Nr. 12 A Brașov

Preșcolaritatea este apreciată tot mai mult ca vârsta ce cuprinde cea mai
importantă experiență educațională din viața unei persoane. "Tot ceea ce n-avem de la
naștere și de care avem nevoie când suntem mari, ne este dat prin educație. Această
educație ne vine de la natură, de la oameni sau de la lucru." J.J. Rousseau
În contextul actual al pandemiei cu SARS – CoV 2 procedura de promovare a
imaginii grădiniței a fost îngreunată, iar situația de a ne adapta schimbărilor și de a găsi
soluții pentru realizarea activităților în mediul online a însemnat dedicare, implicare și
perfecționare.
Modul în care fiecare cadru didactic reușește să armonizeze abundența cu
simplitatea, frumosul cu utilul, tradiționalul cu modernul și realizează o îmbinare
perfectă între toate acestea ca părți componente ale aceluiași ansamblu înseamnă
respect pentru copil și pentru profesie.
Activitățile desfășurate în mediul online le-am adaptat specificului vârstei
preșcolare, iar pentru realizarea lor am solicitat sprijinul părinților. În urma analizei
produselor activităților din cadrul temelor dar și a evaluării am oferit feedback
personalizat atât copiilor cât și părinților. Am situat copilul în centrul procesului de
predare-învățare creând condiţii pentru a lucra în ritm propriu, formulând sarcini
adecvate ritmului acestora, adaptând formele de învăţare în funcţie de nevoile lor. Am
participat cu preșcolarii, prin intermediul lucrărilor la competiții locale promovând
astfel în mod deliberat imaginea unității prin participarea la concursuri.
Am implementat la nivel de grupă un Parteneriat de Educație pentru Sănătate iar
partener în programul educațional a fost cadrul medical al grădiniței. Am promovat în
cadrul activităților de la clasă cât și în cele desfașurate cu părinții comportamente
sănătoase, activități de combatere a discriminării și a violenței în grădiniță dar și în
afara ei. Prin intermediul opționalului pe care l-am propus părinților am desfășurat cu
preșcolarii activități de dezvoltare socio-emoțională cu rol de a facilita acestora
competenţe interpersonale referitoare la relaţionarea socială şi rezolvarea de probleme,
precum şi, competenţe intrapersonale care să le faciliteze atingerea succesul
profesional pe mai târziu. Feedback-ul și produsele finale sub formă de poze și
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filmulețe făcute și trimise de părinți au fost postate pe platforma Classroom și
WhatsApp.
Am acordat o mare importanță formării continue în această perioadă și am
participat la cursuri și evenimente de specialitate care mi-au îmbogățit experiența
educațională la catedră și m-au ajutat în perfecționarea mea.
Pe baza celor menționate, consider ca am promovat mediul educațional al unității
prin întreaga mea activitate, am contribuit cu simț de răspundere la toate cerințele
învățământului românesc în context actual și am asigurat calitatea actului didactic prin
prisma legislației școlare în vigoare.

Bibliografie:
- Scrisoare metodică pentru anul școlar 2021-2022 , Nr.33774 / 05.10.2021
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Un copil si un copac pot salva lumea!

Prof. înv. primar, Sârca Marinela Lenuța
Școala Gimnazială nr. 1 Valcău de Jos, Sălaj

Motto: “Profesorii încurajează mintile să gândească, mâinile să creeze si inimile
să iubească.”
“Natura nu face niciodata nimic fara motiv." Aristotel
Scoala Gimnaziala nr.1 Valcau de Jos a primit premiul ”Climate Action Project
School of Excellence”. Doar 250 de școli la nivel global au fost recunoscute datorită
muncii lor intense în domeniul educației climatice printr-o abordare a întregii școli.
Recunoașterea a fost acordată de Cartoon Network Climate Champions și Climate
Action Project.
Am pornit o campanie - Un copil si un copac pot salva lumea!
1.
2.
3.

Fiecare copil a plantat în curtea casei un copac și câteva flori rezistente
anotimpului rece.
2. Am strâns semnături și am scris o scrisoare către primarul comunei
prin care ii solicitam sprijinul in legatura cu achizitionarea a 250 de
puieti pe care ii vom planta in padurea de la marginea satului.
Vom încerca sa reducem consumul de hartie in cadrul scolii cu 20%
pana la sfarsitul anului scolar, majoritatea documentelot vor fi pastrate
in portofolii digitale.

Proiectul Climate Action este un proiect gratuit de 6 săptămâni care permite
profesorilor și studenților cu vârste cuprinse între 3 și 21 de ani să colaboreze pe teme
de mediu. Pe parcursul proiectului, sălile de clasă vor explora cauzele și efectele
schimbărilor climatice și vor avea ocazia să dezvolte soluții și să ia măsuri.
Proiectul reunește profesori și studenți din 145 de țări si isi propune să ofere
oportunități atât profesorilor, cât și studenților, permițându-le să învețe în moduri
autentice. Scopul principal este de a schimba comportamentul elevilor și mentalitatea
societății.
Acest proiect este susținut de PS Dalai Lama, Regina Elisabeta a II-a, Dr. Jane
Goodall, lideri mondiali și ministere ale Educației din 16 țări, National Geographic,
BBC și CNN.
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Micii școlari au fost conduși în proiect prin intermediul unei scrisori trimise de
Regele care domnește în Regatul Copacilor:
Dragi elevi,
Ați fost aleși dintr-o mulțime de copii pentru a răpune balaurul cu trei captete
care distruge totul în Regatul Copacilor. Zilele trecute a distrus o mare parte din
pădurea de la marginea satului. Regele regatului Copacilor, Falnicul Brad vă roagă să
ajutați copacii care au rămas în pădurea noastră, de asemenea va trebui să pregătiți niște
puieți de brad pentru a putea realiza împădurirea unei suprafete. Pentru a duce la
îndeplinirea această misiune, veți primi un săculeț cu 1000 de galbeni și un ceas magic
cu care vă veți organiza în următoarele 5-6 luni.
Veți trece prin multe probe demne de curajul vostru și veți întâlni și pitici și zâne
care au puterea de a vă susține în activități concrete, vă pot aduce mai mulți galbeni,
resurse, timp sau sprijin. În plus vă veți folosi de niște mesageri care au puterea de a
da mesajele voastre mai departe, de a conecta oamenii, de a aduce idei sau contribuții.
Doar voi ați fost aleși să vă dovediți super-puterile. Iar povestea voastră va fi
demnă de Marea Carte a Basmelor. În plicul în care se afla această scrisoare ați primit
și o hartă a Regatului Copacilor
Mult succes!
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII

GRĂDINIȚA ȘI ȘCOALA OȚELENI,
COMUNA HOCENI, JUDEȚUL VASLUI
PROFESOR PENTRU INVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR, SASU CAMELIA
PROFESOR PENTRU INVĂȚĂMÂNT PRIMAR, DRAGUNOI CAMELIA
Parteneriatul Grădiniţa si Școala Oţeleni, în relaţie de colaborare, în ideea de a
obișnui copiii să traiască în armonie cu cei din jur, să-și dezvolte stări afective pozitive,
să manifeste prietenie are ca obiectiv comun – dezvoltarea personalitaţii copilului.
Colaborarea dintre gradiniţă si școală a devenit, astfel, o condiţie a realizării
dezideratelor idealului educativ.
Scopul principal este de a oferi servicii moderne de educaţie care să asigure
copiilor a crestere sănatoasă si echilibrată din punct de vedere fizic, intelectual, socioemoţional si o bună integrare in mediul social si școlar.
Unitatea noastră are trei săli,o sala de grupă pentru preșcolari,una pentru clasa
pregătitoare si una pentru clasele I-III, dotate cu calculatoare,imprimantă,materiale
didactice, parc de joacă in aer liber, respectiv un teren de sport.
Școala si gradiniţa dispune de cadre didactice calificate, titular, competente,
creative, motivate si dedicate meseriei. Curriculum-ul nostru reprezintă ansamblul
experienţelor de invatare prin care trece copilul pe parcursul anilor,respective este
completat de paleta variata a opţionalelor(,,Jocul emotiilor,,, Matematica distractivă,, ,
,,Ecologel,,)
Alte activitaţi propuse sunt excursii, parteneriate, extracurriculare.
Un punct forte al şcolii noastre îl reprezintă programul After School care se
desfaşoară din anul 2010, în parteneriat cu Asociaţia Childs Live, program care a dus
la creşterea rezultatelor elevilor la învăţătură, eliminarea absenteismului. Programul sa dezvoltat prin asocierea unui nou partener Asociaţia Trup şi Suflet, fiind cuprinse şi
activităţi de consiliere a părinţilor, cât şi activităţi pe diverse teme cu copiii preşcolari.
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.
Împreună cu elevii şi preşcolarii din şcoala noastră am organizat excursii la Grădina
Zoologică din Bârlad, Muzeul de Ştiinţe ale Naturii, Bârlad, vizionare spectacol la
Teatrul V. I.Popa. Am participat la concursuri organizate de şcoli şi grădiniţe partenere:
,,Oul năzdrăn”, ,,Deschide uşa, creştine!”, ,,Carnavalul toamnei”, ,,Festivalul
primăverii”, Concurs de costume ecologice unde elevii şi preşcolarii au obţinut diverse
premii.
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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.
Părinţii sunt, în adevaratul sens al cuvantului, partenerii noștri,fiind implicaţi si
invitaţi sa ia parte la numeroase activităţi.Serbările școlare sunt adevărate momente de
bucurie si satisfacţie pentru copii si părinţi.
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.Astfel reuşim să ținem 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. Construirea şi
consolidarea unei imagini pozitive ia ani de grijă, de muncă sistematică de comunicare
şi de calitate.
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.
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.
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Evaluarea în alternativa STEP BY STEP

Prof. înv. primar SCAFARIU CORINA
Școala Gimnazială I. D. Sîrbu Petrila

În alternativa educațională Step by Step, evaluarea se face fără calificative sau
note. Nu există carnet de note, iar catalogul clasei a fost înlocuit cu caiete personale de
evaluare în care competențele elevilor sunt consemnate ca grad de realizare a
obiectivelor de referință.
Debarasarea de cuntificarea rezultatelor învățării prin note sau calificative are
drept scop evaluarea pentru încurajarea progreselor elevilor și eliminarea posibilităților
de sancționare, etichetare, comparare și ierarhizare a lor.
Orientările moderne privind evaluarea accentuează necesitatea de a descoperi ce
știu și pot face elevii mai mult decât ce nu știu și nu pot face.
Conform programului Step by Step pentru învățământul primar, evaluarea
trebuie să se bazeze pe următoarele premise:
- să stimuleze acumularea de cunoștințe, înțelegerea și încrederea copilului în
sine;
- să se axeze pe obiective importante și să implice multiple surse de informații;
- să sprijine și să informeze asupra practicilor de instruire în conformitate cu
gradul de dezvoltare a copilului;
- părinții și elevii să fie parteneri de bază în procesul de evaluare.
Scopul principal al evaluării este să urmărească progresul copilului și să
stabilească exact la ce nivel de dezvoltare se află fiecare în parte. Identificarea
nevoilor fiecărui copil și a copiilor cu nevoi speciale care ar necesita sprijin ori
intervenții suplimentare sunt alte obiective ale unei evaluări autentice.
Evaluarea autentică trebuie să:
- să valorifice punctele forte ale fiecărui elev, în loc să-i sancționeze erorile;
- să furnizeze procesului de instruire indicații asupra a ceea ce trebuie predat și
asupra modului cum se face predarea;
- să reprezinte o componentă permanentă a procesului de instruire,
- să fie multidimensională, axată nu numai pe aspectul cognitiv, ci și pe
dezvoltarea socială și afectivă a copilului;
- să includă rezultatele colaborării active dintre părinți și învățători, precum și
dintre învățători și copii;
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- să scoată în evidență importanța învățării,
- să promoveze un învățământ optimal, care să asigure succesul pentru toți copiii;
- să fie corect înțeleasă de către elevi și părinții lor.
TIPURI DE EVALUARE
Observarea sistematică
- informală ( ocazională)
- formală (în urma stabilirii unor scopuri precise)
presupune consemnarea într-o fișă a unor evenimente, atitudini, manifestări,
relaționări, comunicări; fotografii, înregistrări audio care vor fi depuse la portofoliul
elevului pentru a fi consultate de părinți.
1. Evaluarea în centrul de activitate reprezintă aprecierea verbală sau scrisă pe care
învățătorul o face în timpul lucrului direct cu elevul la centrul de activitate.
2. Evaluarea la „scaunul autorului”. Elevii se prezintă în fața clasei unde, de pe
scaunul autorului, prezintă rezultatele muncii lor. Se poartă discuții deschise, se fac
aprecieri verbale. Acest exercițiu îi formează pe copii în a judeca rezultatul muncii
colegilor lui pe care îl va compara cu munca sa.
3. Expunerea lucrărilor. Lucrările elevilor sunt expuse în clasă și toți copiii pot să
examineze cum au lucrat și să comenteze lucrările.
4. Constituirea portofoliului. Pentru fiecare elev se constituie un dosar care cuprinde
lucrări reprezentative aranjate pe domenii de studiu. Sunt colectate teste de verificare,
fișe de lucru, compuneri, desene, lucrări practice, jocuri de perspicacitate, fișe de
observații, etc.
5. Caietul de evaluare este tipizat, cuprinde datele personale și fotografia elevului.
Caietul se completează semestrial prin bifarea gradului de achiziție a unor capacități
pe obiecte de studiu: achiziționat, în curs de achiziție sau neachiziționat. De asemenea
se pot descrie atunci când e cazul, la rubrica Observații specificul individual al
nivelului de achiziționare fără folosirea calificativelor.
6. Corespondența scrisă pentru părinți. Învățătorul transmite părinților periodic
scrisori de sinteză care cuprind constatări, înștiințări sau îndrumări privind ajutorul pe
care părinții îl pot da.
Programul Step by Step urmărește să creeze temelia atitudinilor, cunoștințelor și
deprinderilor de care vor avea nevoie copiii în viitor. El este conceput în spiritul
respectului față de necesitățile specifice fiecărei țări cu tradițiile sale culturale,în
spiritul respectării Drepturilor Omului și a Convenției Drepturilor Copilului.
Alternativa Step by Step construiește personalitatea copilului bazându-se pe
relația dintre copil și părinte, oferind familiei șansa de a se implica în continuare la
procesul de formare a personalității
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Copilului. Implicarea familiei este esențială pentru îmbogățirea mediului stimulativ,
fixarea și lărgirea cunoștințelor asimilate acasă. Așadar, prin programul Step by Step
se emite convingerea că familiile au cea mai mare influență asupra copiilor si că ele
sunt educatorii lor primari. De aceea familiilor trebuie sa le fie permis să joace un rol
indispensabil în procesul educațional și să ofere autor la dezvoltarea experiențelor de
asimilare și învățare din cadrul programului.
Bibliografie:
Alternative educaționale din România(2003), Editura Triade, Cluj-Napoca, Cristea S.
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Educatia in scoala.
Beneficiile activitailor defasurate in grup

Signea - Ciprian
Educatia este o activitate sociala complexa care se realizeaza printr-un lant
nesfarsit de actiuni exercitate in mod constient, sistematic si organizat; in fiecare
moment un subict- individual sau colectiv- actionand asupra unui obiect- individual
sau colectiv-, in vederea transformarii acestuia din
urma intr-o personalitate activa si creatoare,
corespunzatoare atat conditiilor istorico-sociale
prezente si de perspective, cat si potentialului sau
biopshic individual.1
Clasa de elevi intruneste caracteristicile unei
microsocietati dispunand de un sistem normativ
propriu, elaborat in cursul vietii sale cotidiene, ca
rezultat al experientelor colective. In cadrul unor
astfel de grupuri are loc initierea morala a elevilor,
care invata sa traiasca impreuna si, in acest fel, isi
insusesc bazele actiunii sociale, ceea ce le va fi de
un real folos in perspectiva integrarii in societatea adultilor. Dobandirea autonomiei
personale se realizeaza doar prin intermediul grupurilor scolare.
Relatiile dintre membrii oricarui grup sunt complexe: de ordin fizic, de ordin
psihic, emotional, pasiuni, perceptii etc., de ordin social si de ordin cultural. L.Apostel
(1986) sustine ca ,,grupul reprezinta o multime de elemente, care au cel putin un scop
comun, a carui punere in opera depinde de faptul ca entitatile component vizeaza
acelasi obiectiv.2”
Grupul favorizeaza experienta schimburilor si a influentelor reciproce. Fiecare
ia ca punct de plecare propriul mod de a problematiza si gaseste sprijin in raspunsurile
celorlalti. Circulatia ideilor, confruntarea intre colegi, demersurile divergente sunt
suficiente pentru a-i stimula pe elevi la eforturi intelectuale. In cadrul activitatilor de
grup se descopera solutii comune, achizitioneaza notiuni noi si tipare actionale. Prin
intermediul activitatilor de grup se realizeaza ceea ce in psihologie poarta denumirea
de ,,invatare sociala”, care are drept obiectiv principal asimilarea a noi modele
1

Nicola, Ioan; Farcas, Domnica, Pedagogie generala, Manual pentru clasaa IX‐a, scoli normale, Editura Didactica si
Pedagogica, R.A., Bucuresti, 1997;
2

Albulescu, Ion; Catalano, Horatiu, Sinteze de Pedagogia invatamantului primar, Editura DPH, 2019;
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comportamentale, a noi forme si scheme de interactiune interpersonala, a noi trasaturi
de personalitate.
Activitatile care presupun un efort comun pentru rezolvarea unor probleme
reusesc sa reduca antagonismele, rivalitatea, actele ostile si aggressive, contribuind la
stabilirea unui climat de intelegere in interiorul grupului. Schimbul de idei are un effect
stimulativ, favorizand realizarea unor performante superioare in rezolvarea
problemelor, caci grupul dispune, in principiu, de un repertoriu mai variat de solutii
decat unul sau altul dintre membrii sai. S-a constatat, in urma cercetarilor interprinse,
ca procentul de raspunsuri corecte este mai ridicat in cadrul muncii de echipa decat in
cazul celei individuale.3
In concluzie, dinamizarea si multiplicarea relatiilor interpersonale pozitive,
conceperea si organizarea unor activitati care sa intensifice participarea elevilor la
declansarea unor astfel de relatii cu colegii contribuie la eficientizarea procesului
instructiv-educativ.
Bibliografie:
1. Albulescu, Ion; Catalano, Horatiu, Sinteze de Pedagogia invatamantului primar,
Editura DPH, 2019;
2. Nicola, Ioan; Farcas, Domnica, Pedagogie generala, Manual pentru clasaa IX-a, scoli
normale, Editura Didactica si Pedagogica, R.A., Bucuresti, 1997;

3

Albulescu, Ion; Catalano, Horatiu, Sinteze de Pedagogia invatamantului primar, Editura DPH, 2019
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,,Imaginea grădiniței mele”

Prof. înv. preșcolar, Sime Gabriela-Adriana
Grădinița cu Program Prelungit ,,Floare de Colț” Beiuș

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. Cerințele beneficiarilor fac din unitatea de învățământ un cadru viu, un
mediu în continuă schimbare. Internetul, privit cu reticență inițial, a devenit acum un
mediu de promovare nelimitat, prin care o grădiniță își poate construi o imagine.
Deschiderea spre nou se realizează datorită cadrelor didactice pregătite care
intervin în favoarea acestei dezvoltări continue a grădiniței. Analizând ceea ce se cere
de la unitatea de învățământ, putem stabili și cum anume o putem promova.
Beneficiarii, atât direcți, cât și indirecți (preșcolari, părinți, angajatori) sunt cei ce intră
în contact cu mediul școlar, comunitatea fiind astfel influențată de grădiniță.
Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în
procesele de descentralizare şi asigurare a calităţii este susținută de personalizarea
ofertei educaţionale la nivel instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în
funcţie de nevoile şi interesele partenerilor şi beneficiarilor procesului educațional.
Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se realizează,
în primul rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale copiilor, părinții fiind, în
principiu, primii interesați de acest aspect.
Crearea acestei imagini se realizează prin fiecare cadru didactic din instituție,
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea copiilor printr-o educație
individualizată, adaptată la particularitățile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice
în strategii de predare atractive vor crea o imagine pozitivă asupra grădiniței.
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. Tocmai de aceea am derulat mai multe proiecte care să
contribuie la promovarea imaginii grădiniței din care fac parte: ,,Micul pieton”, ,,Bune
practici în procesul instructiv-educativ” și ,,Ne bucurăm și lucrăm împreună”.
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 copiilor, instituția de învățământ ce promovează astfel de activități
beneficiind de imaginea pozitivă binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau
675

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 1, ianuarie, 2022

național. Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi
eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul
rând, o atitudine deschisă și inovativă, atât în modul de realizare al activităţii, cât şi în
relaţiile cu copiii, asigurând o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă
a acestora.
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
grădiniței.
În concluzie, imaginea grădiniței poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea
ce așteaptă și au nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale,
individualizarea învățării, combaterea discriminării, reducerea violenței, promovarea
unui comportament moral pozitiv și participarea la activități extrașcolare. Grădinița
noastră, în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante.
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Promovarea imaginii școlii prin activități educative

Prof. Simona-Elena Cap
Colegiul Tehnic ”Ioan Ciordaș” Beiuș

Promovarea imaginii școlii noastre este rodul activităților derulate în parteneriat,
ceea ce conferă avantaje evidente, deoarece se creează relații de colaborare, se
aprofundează diverse probleme educative și nu în ultimul rând au loc schimburi 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 accentuat creatoare.
Voi descrie succint participarea în calitate de coordonator de activități la
Colegiul Tehnic ”Ioan Ciordaș” Beiuș, în cadrul proiectului de parteneriat județean cu
participare interjudețeană ”File din istoria neamului românesc”. Prin acest proiect, sub
”bagheta” d-nei director a școlii gimnaziale „Georgiu Popa” din Câmpani - școala
inițiatoare, am aplicat principiul interdisciplinarității în activitatea educativă.
Viziunea interdisciplinară este o componentă esențială a procesului instructiveducativ, iar acțiunile realizate în parteneriat cu alte instituții vor forma elevilor o
atitudine pozitivă față de muzică/desen, tradiții și obiceiuri, și vor facilita receptarea
actului cultural - artistic de către elevi.
Obiectivele proiectului au fost:
1. Dezvoltarea capacității de receptare a istoriei poporului român și a folclorului
românesc;
2. Descoperirea, stimularea şi dezvoltarea talentelor artistice și plastice ale elevilor,
implicarea elevilor cu CES în activitățile extrașcolare și extracurriculare;
3. Dezvoltarea la elevi a spiritului de solidaritate şi toleranţă faţă de grupurile sociale
dezavantajate
4. Realizarea unui schimb de experiență între școli și alte instituții de cultură;
5.Consolidarea colaborării între școală și comunitate în vederea aprecierii și
promovării elevilor talentați.
În școală, alături de mine au mai coordonat elevi încă 3 cadre didactice: Cap
Gheorghe, Laza Mihaela și Briscan Gabriela. Pe parcursul lunii noiembrie, 50 elevi au
realizat desene cu tema ”1 Decembrie – Ziua Națională a României”. La nivelul școlii
am realizat o expoziție, am evaluat lucrările, urmând a fi trimise la școala organizatoare
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poze ale celor mai reușite desene pentru a participa la etapa județeană. Elevii au primit
diplome/premii.
O altă activitate de succes a fost ”Crăciun cu zâmbete”, activitate de voluntariat,
caritabilă pentru elevii de la CSEI Orizont Oradea, care a avut loc în luna decembrie.
Am colectat donaţii constând în fructe, dulciuri, rechizite, jucării, haine, care au adus
bucurie în sufletele unor copii de la CSEI Orizont Oradea.
Sunt ferm convinsă că au fost atinse obiectivele propuse, de dezvoltare a
competențelor sociale și a empatiei, educarea și cultivarea unor însușiri pozitive ca
bunătatea, mila, iubirea, cultivarea unor sentimente de afecțiune, respect și toleranță
față de copiii cu probleme, conștientizarea responsabilității față de oameni.
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Scoala de elita sau clasa de elita

Prof. Smocot Mihaela
Gradinita nr. 7

Scoala de elita sau clasa de elita intr-o scoala de cartier? Clasa/scoala incluziva
sau scoala speciala? Decizia optima este dificil de adoptat pentru ca se suprapune
imaginii fiecarui copil.
Chiar si cel mai experimentat evaluator este tulburat de angoase in aceasta etapa
si isi adreseaza retoric urmatoarele intrebari: Se va integra copilul cu succes in scoala?
Va face fata sarcinilor, presiunilor viitoare? Pentru fiecare copil evaluatorul trebuie sa
faca exercitii de anticipare luand in calcul mai multe variante.
Referentialul construit de mine, profesor Smocot Mihaela, reprezinta un
instrument complex si integrat, care ofera informatii de o mare acuratete. Teoreticienii
recomanda construirea unui asemenea instrument pentru evaluarile ce preced sfarsitul
unui ciclu curricular, doar asa referentialul poate oferi informatii inportante
evaluatorilor.
Aceste informatii permit:
o
o
o
o
o

constatarea cu grad mare de certitudine a rezultatelor obtinute in invatare;
aprecierea performantelor, a progreselor realizate de prescolari;
estimarea evolutiilor ulterioare pana la evaluarile sumative finale;
adoptarea de decizii pentru optimizarea procesului instructiv-educativ;
construirea de strategii recuperatorii si stimulative.

Aceleasi informatii sunt pretioase si din perspectiva consilierii si orientarii
scolare. Imediat dupa incheierea acestui demers evaluativ, profesorii utilizeaza
informatiile pentru completarea fiselor de caracterizare psiho-pedagogica a
prescolarilor si se decid asupra recomandarilor ce le vor face parintilor.
In opinia mea, profesorii evaluatori de la grupele mari au o mare resoposabilitate:
orientarea scolara a „absolventilor de gradinita”, ceea ce nu este deloc o joaca. Erori
exista in orice demers evaluativ, insa in aceasta etapa de viata erorile evaluatorilor in
masurare, apreciere si estimare pot influenta intreaga devenire ulterioara a evaluatilor.
Informatiile oferite de referential trebuie analizate si interpretate stiintific, trebuie
supuse apoi unui proces intens de reflectie interioara astfel incat recomandarile
adresate de evaluatori parintilor sa fie fundamentate.
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In cazul copiilor ce prezentau dificultati in invatare ori cu cerinte educative
speciale, am pornit demersul evaluativ de la premisa fundamentala ca ne dorim „binele
suprem al copilului”, dorim sa se dezvolte, sa recupereze, sa invete si sa isi gaseasca
propriul drum in viata, cu alte cuvinte sa se apropie de normalitate. Este oare posibil?
Aceasta intrebare obsesiva mi-a tulburat multa vreme constiinta profesionala deoarece
opiniile specialistilor din gradinita nu coincideau in totalitate iar estimarile lor erau
foarte rezervate. Intrebari contradictorii se succedau rapid: Daca va recupera? Dar daca
nu va recupera? Dar daca, totusi, parintii vor fi de acord sa ii administreze medicatia
prescrisa si copilul va face progrese? Dar daca progresele vor fi aproape insesizabile
ori nu se vor inregistra? Este moral sa inscrii acest copil intr-o clasa din invatamantul
de masa? Este moral sa asezi „binele suprem” al acestui copil deasupra „binelui suprem
al colegilor” de clasa?
Toti copiii au dreptul la educatie, toti au drepturi egale iar noi, cadrelele didactice
din invatamantul prescolar, trebuie sa actionam permanent pentru ca ei sa aiba sanse
egale la integrarea in scoala. Am prezentat aspectul teoretico-teoretic insa teoreticopractic reusim sa actionam doar vederea egalizarii sanselor.
Convingerea mea fost si ramane ca majoritatea subiectilor de acest tip nu ar putea
evolua satisfacator in invatamantul de masa si ar crea frecvent situatii
conflictuale/tensionate determinand diminuarea performantelor in invatare ale
intregului colectiv.
Cursurile de la master ne-au format competente profesionale care ne permit si o
diagnoza a resurselor invatarii la varstele mici, astfel incat in majoritatea cazurilor am
putut decide asupra orientarii si consilierii familiilor acestor subiecti spre invatamantul
special.
Efectuand practica de specialitate am avut placuta surpriza de a-l intalni pe
elevul M.M. (diagnosticat cu ADHD si autism, absolvent proaspat de la noi de la grupa)
la Scoala Speciala nr.10 intr-o ipostaza noua, cu totul impresionanta: era calm, deborda
de multumire si satisfactie deoarece rezolvase sarcinile didactice si tocmai primise
aprecieri si drept recompensa o fisa; copilul colora linistit, in contur, cu creionul roz
desenul unui porc, iar alaturi de el mai era doar un alt elev, deci profesorul lucra doar
cu ei doi. Doamna directoare inpreuna cu un grup de profesori au avut amabilitatea de
a discuta si de a dezbate cazul . Domnia sa ne-a demonstrat cu argumentul indubitabil
al unei expertize profesionale exceptionale ca decizia luata de noi a fost corecta si
progresele copilului sunt acum evidente.
In opinia mea, pregatirea profesionala de inalta calitate, cursurile universitare de
licenta si de master, impreuna cu dubla experienta profesionala, atat in invatamantul
prescolar cat si in invatamantul primar, mi-au facilitat demersul evaluativ si mi-au
permis adoptarea deciziilor corecte si intelegerea responsabilitatilor uriase ce imi revin
in calitatea mea de evaluator.
Referentialul meu a fost construit pentru situatia concreta a grupei mele, dar
poate fi preluat creator sau exact in aceasta forma si de alte cadre didactice. Stim deja
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ca utilizarea instrumentului acesta complex si integrat implica eforturi laborioase din
partea evaluatorilor, dar odata construit reduce considerabil timpul alocat proiectarii.
Apreciez ca referentialul ofera informatii suport in derularea evaluarilor
sumative finale de la grupa mare. La sfarsitul anului scolar copiii si cadrele didactice
sunt deja obositi si abia mai gasesc resurse pentru serbarea „Bun ramas, frumoasa
gradinita”. Este festivitatea emotionanta ce reuneste pentru ultima data intreg
colectivul grupei.
Evaluarea sumativa finala se suprapune cu repetitiile interminabile pentru
aceasta serbare si de aceea, in opinia noastra, este mai putin riguroasa decat demersul
evaluativ complex si integrat propus de noi. De altfel, la o comparatie sumara a fisei
de evaluare propusa de noi cu fisa de evaluare sumativa finala observam ca ultima este
defapt o lista de comportamente asociate obiectivelor de referinta subinscrise
obiectivelor cadru pe fiecare domeniu experiential.
In fisa pentru aprecierea progresului individual al copilului agreata de specialistii
din minister, evaluatorul face doar aprecieri de tipul: comportament atins, notat cu A,
comportament in dezvoltare, notat cu D, comportament care necesita sprijin, notat cu
cu NS, fara alte precizari asupra frecventei cu care s-a manifestat, asupra stabilitatii lui
in timp. Pe aceasta fisa evaluatorul nu acorda punctaje pentru ca nu apare nici o
scara/instrument de masurare si nu acorda nici calificative pe un domeniu experiential.
Exista doar la sfarsit, dupa parcurgerea a 8 pagini, un spatiu liber pentru
„observatii” unde evaluatorul poate exprima aprecieri asupra rezultatelor obtinute de
evaluat in invatare. El nu poate face aprecieri cu grad de certitudine ridicat decat daca
are informatii corecte de la o evaluare continua formativa anterioara, de la un demers
evaluativ complex si integrat asa cum am proiectat noi.
Construirea unui referential pentru sfarsitul prescolaritatii ramane pentru mine
inca o problema deschisa deoarece consider ca demersul evaluativ complex si integrat
nu este perfect ci perfectibil. Imi doresc sa identific o „formula magica” prin care sa il
fac mai accesibil majoritatii cadrelor didactice.
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CREAREA SI PROMOVAREA IMAGINII
UNEI INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Profesor înv. preșc. Soare Ionela
Grădinița P. P. Nr. 6 Rm. Valcea

,,Imaginea” este o imagine special formată care îi afectează pe ceilalți din punct
de vedere psihologic şi emoțional şi permite obținerea unui anumit efect în
comunicarea cu alte persoane, îi ajută pe alții să-şi creeze o anumita impresie. Fiecare
persoană are o imagine,dar nu toată lumea are o imagine de succes, o imagine pozitivă.
O imagine pozitivă se dobândeşte lucrând neincetat asupra ei şi lustruind-o
continuu. Nu doar o persoană are o imagine,ci şi organizații, instituții, firme, grupuri
etc. Grădinița noastră nu face excepție.
La baza imaginii grădiniței noastre este determinarea scopului grădiniței, ideile
de funcționare şi dezvoltare a acesteia, precum şi caracteristicile ei distinctive. Pentru
formarea imaginii pozitive a grădiniței a fost necesar să se urmăreasca urmatoarele
aspecte:
- explorarea atitudinii reale a angajatilor, părintilor şi preşcolarilor față de
instituția de învațămant;
- crearea condițiilor de dezvoltare profesională a cadrelor didactice şi a
personalului grădiniței in vederea îmbunătățirii imaginii acesteia;
- organizarea informării societății despre activitățile instituției.
Pentru a evalua imaginea instituției de învățământ este necesar să o studiem.
Cei mai importanți parametri pentru determinarea evaluării îi reprezintă:
- faima instituției de învățământ;
- istoria instituției,durata activității acesteia;
- imaginea liderului;
- atitudinea personalului față de preşcolari, unul față de celălalt;
- calitatea serviciilor educaționale oferite;
- reputația instituției;
- poziția pe piața serviciilor educaționale;
- activitatea utilă social etc.
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Fiecare instituție are şi o imagine internă. Imaginea internă a grădiniței este
percepția instituției de către toți angajații săi, constând în atitudinea angajaților față de
muncă si atitudinea lor emoțională. Personalul grădiniței este cel care construieste
relația dintre instituția de învățământ preşcolar si părinți,prin urmare imaginea internă
afectează şi reputația instituției,precum şi aspectele vizibile ale imaginii.
Un aspect important pentru imaginea internă este şi lucrul cu părinții copiilor
care poate include: consilierea,standuri de informare, întâlniri cu părinții, cluburi
pentru părinți etc.
Imaginea externă este perceperea si evaluarea grădiniței de către societate, massmedia si consumatorii de servicii de educație. De mare importanță pentru formarea
unei imagini externe sunt calitatea educației copiilor,relațiile publice, rolul in mediul
social şi percepția vizuală a instituției în ansamblu.
Atunci cand o institutie de învățământ preşcolar oferă servicii educaționale şi
oferă un nivel stabil al calității sale,atunci incepe să lucreze la crearea propriei imagini.
Necesitatea creării unei imagini pozitive şi promovării ei a apărut din cauza
faptului că,in primul rand,concurența intre instituțiile de învățământ este în continuă
crestere.
Imaginea pozitivă formată asigură intr-o mai mare măsură stabilitate, satisfacție
în muncă şi dezvoltare profesională şi va creşte evaluarea pozitivă de către partenerii
sociali, comunitatea de părinți.
In prezent multe grădinițe sunt nevoite să se gândească care este avantajul lor în
comparație cu alte instituții de învățământ preşcolar, pentru părinți apărând
oportunitatea de a alege o instituție care le satisface toate nevoile. Este clar că, pentru
a crea o imagine pozitivă,sunt necesare urmatoarele:
- o instituție atractivă;
- o echipă unită, nu doar pedagogică, ci in general;
- grădinița ar trebui să devină nu numai pentru prescolari, ci şi pentru intreaga
echipă a grădiniței, părinți, un teritoriu al bucuriei.
Instituția de învațământ ca instituție publică în sine,intră într-o competiție a
performanței educaționale, implicit a imaginii publice, pentru atragerea de elevi,lucru
de care în acest mediu concurențial,depinde nu numai evoluția instituției,ci chiar
existența ei. Performanța educațională se poate realiza prin atragerea de cadre şi
închegarea unui corp profesoral competent,promovarea unei viziuni moderne, precum
şi asigurarea unei baze materiale didactice complexe si competitive. Acest lucru este o
condiție necesară, dar nu şi suficientă pentru formarea unei imagini pozitive. Tot mai
pregnant apare astăzi necesitatea formării si promovării imaginii instituției de
învățământ atât ca entitate de ansamblu,dar şi a fiecarui cadru didactic în parte.
Factorul principal în crearea imaginii instituției de învățământ îl reprezintă
calitatea procesului instructiv şi educația asociată cu calitatea cadrelor didactice.
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Crearea de evenimente de relatii publice sau de promovare,asigurarea
vizibilității externe sunt imperative pe care instituțiile de învățământ contemporane nuşi mai permit să le neglijeze. Acestea aleg să comunice prin intermediul site-urilor
şcolare, al forumurilor oficiale sau consacrate,ale inspectoratelor şcolare etc., dar si
prin intermediul rețelelor de socializare,al articolelor si emisiunilor radio-tv, al
pliantelor,revistelor şcolare şi al tuturor ieşirilor in sfera publica :participarea la
concursuri, conferințe,expozitii,la orice tip de eveniment susceptibil de a genera o
imagine pozitivă. Imaginea pozitivă contribuie la creşterea prestigiului.
In conditiile unui sistem concurențial în continuă dezvoltare, devine imperativ
accentuarea eforturilor de promovare a imaginii instituției de învățământ şi stabilirea
unor relații directe cu viitorii potențiali beneficiari.
Orice instituție de învățământ este necesar să aibă propriul chip, propriul nume,
să fie atractivă si necesară şi fiecare cadru didactic să contribuie asupra imaginii de
ansamblu a instuției şcolare.
Bibliografie:
Iosifescu Ș, ,,Calitatea educației: concept, principii, metodologii”, Bucuresti,
2008
Guzgan V, ,,Management educațional: cultura organizațională în unitatea
şcolară”, Chişinau, 2003
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Cum promovăm imaginea școlii?

Prof. Socaci Mihaela
Liceul Nțional de informatică Arad

Promovarea imaginii școlii trebuie să țină cont de calitatea actului educațional,
de investigațiile făcute ȋn asigurarea unor bune condiții de desfășurare a activității, de
calitatea profesorilor care susțin educația.
Evaluarea calității o fac beneficiarii, după realizarea prestațiilor educaționale.
Promovarea imaginii școlii implică o activitate umană sau un sistem de activități
orientate spre satisfacerea cerințelor beneficiarilor actuali și potențiali.
Promovarea modelelor de bune-practici reprezintă o una dintre cele mai eficiente
şi puţin costisitoare strategii de menţinere a mediului competitiv dintr-o organizaţie.
Site-ul școlii are un rol foarte important în promovarea imaginii unității de
învățământ. Actualizarea lui se face periodic pentru ca urmăritorii lui să fie la curent
cu modificările apărute.
https://www.lniarad.ro
SCURT ISTORIC
Cu o istorie de peste 50 de ani sub diferite denumiri și de 5 ani cu denumirea
de LICEUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ ARAD, acesta este o instituție
educațională prestigioasă care promovează un context multicultural și primitor. În
prezent școala noastră oferă cursuri generale unui număr de aproximativ 1471 de elevi
cu vârste cuprinse intre 6 – 19 ani, astfel nivel primar (660), gimnazial (486) si liceal
(325), iar corpul profesoral numără 85 de profesori. Instituția noastră se mândrește cu
faptul că folosește atât metode și abordări tradiționale, cât și inovative în educare. Pe
lângă faptul că se urmărește excelența în educație, la LICEUL NAȚIONAL DE
INFORMATICĂ din ARAD obiectivul urmărit este acela de a facilita situații de
învățare care să ducă la o înțelegere a societății din mai multe perspective, punându-se
accent pe ideea de unitate în diversitate, atât la nivel uman, cât și cultural, fără
preconcepții sau prejudecăți.
LICEUL NAȚIONAL DE INFORMATCĂ din ARAD s-a impus în mediul
învățământului pe parcursul anilor pregătindu-și elevii pentru numeroase concursuri
naționale și internaționale în diferite domenii: matematică, informatică, robotică,
fizică, chimie, știinte, limbi moderne, istorie, geografie, sport (Ramuri sportive
individuale, Jocuri sportive) și artă (muzică, desen, teatru). Numeroasele premii și
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distincții câștigate de către elevii și profesorii școlii au propulsat-o în primele 5
instituții de învățământ din județ.
LICEULUI NAȚIONAL DE INFORMATICĂ i s-a înmânat titlul de ”Școală
Europeană” câțiva ani la rând, iar în 2018 aceasta a devenit și Școală Ambasador pentru
Parlamentul European (2017-2019). În ultimii 10 ani instituția noastră a devenit Centru
de examinare Cambridge în parteneriat cu Consiliul Britanic România. În anul 2019 sa înființat centrul de robotică a Liceului Național de Informatică din Arad, deoarece
aici activează 3 echipe de robotică pentru grupele de vârsta 12-14 și 14-19 ani. Aceste
echipe s-au format in ultimii 4 ani, rând pe rând, și au participat la concursuri naționale
de gen unde au fost premiați. În fiecare an Liceul Național de informatică organizează
concursul regional de tradiție și umor ”Numai cânt și voie bună”.
Elevii liceului, atât de la ciclul primar, cât și de la ciclurile gimnazial și liceal
sunt implicați într-o largă varietate de activități extracurriculare conduse de profesorii
școlii, dar și voluntari: cor, limba chineză, târg de sărbători, teatru în limba engleză,
robotică, înot,baschet, fotbal. În ultimii 15 ani instituția noastră a inițiat și s-a implicat
în mai multe programe naționale de educație și programe de schimb internațional.
Oferta educațională
I. Clasa pregătitoare:
 4 clase pregătitoare
II. Clasa a V-a:
 5 clase a V-a
III. Clasa a IX-a:
1. Clasa a IX-a A, C (56 locuri):
Filiera Teoretică, Profil Real, Specializarea Matematică -informatică, intensiv
informatică;
2. Clasa a IX-a B (28 locuri):
Filiera Teoretică, Profil Real, Specializarea Matematică -informatică, intensiv
engleză;
Este necesară implicarea tuturor persoanelor din școală (manageri, cadre
didactice, elevi, părinți) pentru determinarea celor mai potrivite metode și mijloace de
promovare instituțională.
Mediul serviciilor educaţionale actuale impune conducerii oricărei instituţii
şcolare desfăşurarea unor activităţi de marketing care să determine o poziţie stabilă pe
piaţă şi să atragă beneficiarii în funcţie de oferta educaţională, oferindu-i un avantaj
competitiv pe piaţa organizaţiilor şcolare competitive.
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Emoții în online

Prof. în înv. presc. Solomon Angelica

Conform dictionarului explicativ al limbii romane, termenul de „promovare”
semnifica a ridica la o demnitate; a înainta în grad, a avansa. Privind prin prisma unitatii
scolare.
Promovarea imaginii scolii imbraca forma acelor activitati, actiuni desfasurate
sub atenta coordonare a cadrelor didactice sau derulate exclusiv de acestea, actiuni
menite sa prezinte parintilor, altor unitati scolare sau poate unor institutii, diverse tipuri
de lectii cu caracter inovativ, nou de transmitere a unor cunostinte, de formare de
priceri si deprinderi.
Anul 2020 ne-a daruit o multitudine de trairi si ganduri dintre cele mai diverse,
trezind in majoritatea adultilor anxietati si temeri. Copiii, cu precadere prescolarii, au
fost si ei afectati pe de o parte de faptul ca brusc sunt privati de interactiunea cu colegii
de grupa, cu prietenii, privati de socializare si comunicare, iar pe de alta parte au fost
afectati de incarcatura emotionala negativa a parintilor, citita in privirile acestora. Desi
momentele in care ma intalneam cu copilasii in online erau de scurta durata, ei fiind
grupa mijlocie, se putea citi cu usurinta tristetea de pe chipurile lor atunci cand ne luam
la revedere, sau cand ne aminteam de activitatile pe care le desfasuram la gradinita, in
sala noastra de grupa, impreuna.
Fiindca sarbatoarea Nasterii Domnului se apropia cu pasi repezi, iar noi ne
reaminteam cu melancolie de serbarea de Craciun din anul precedent precum si de
cadourile pe care le primisem de la Mos Craciun, m-am gandit sa incerc sa daruiesc
copiilor, dar si parintilor, posibilitatea sa se bucure de o noua serbare, chiar de la ei de
acasa realizand urmatorul plan de actiune:
- Am trimis fiecarui copil o poezie pentru a o memora;
- Am pregatit o lista cu activitati/provocari surpriza pentru parinti: dans
impreuna cu copiii pe o foaie de ziar (la un moment dat muzica se opreste iar
parintele trebuie sa impatureasca foaia, astfel incat dansul se finalizeaza cand
parintele danseaza cu copilul in brate), recitarea unei poezii pe care si-o
amintea de cand era mic, realizarea unui desen intr-un minut, enumerarea
cadourilor pe care le-a primit de la Mos Craciun, etc;
- Am rugat copiii sa trimita Mosului o scrisoare in care sa deseneze ce anume
isi doresc anul acesta de Craciun, urmand ca apoi parintii sa incarce desenul
pe platforma iar eu sa directionez mesajele lor catre emailul Mosului;
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- Am realizat cate un filmulet pentru fiecare copil utilizand aplicatia PNG,
video in care fiecare Mos Craciun le adreseaza fiecarui copil in parte
(spunandu-i si numele) cateva cuvinte frumoase.
Lista actitivitatilor fiind realizata, nu a ramas decat ca pe 22 decembrie, sa ne
intalnim cu mic, cu mare, pe meet intr-o activitate numita „Serbarea de Craciun in
online”.
Momentele in care copiii au recitat poeziile dedicate lui Mos Craciun au fost
impletite cu provocarile adresate parintilor, fapt care a adus multe zambete si lacrimi
de bucurie pe chipurile tuturor. Pentru ca bucuria si frumusetea momentului a ajuns
pana la urechile Mosului, seara s-a incheiat cu venirea pe neasteptate a acestuia care,
desi de aceasta data nu le-a adus daruri in sac, a avut rabdare si a vorbit cu fiecare copil
in parte, asigurandu-i ca scrisorile lor au ajuns la destinatar si ca el se va stradui sa le
indeplineasca dorintele.
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PROMOVAREA İMAGİNİİ ŞCOLİİ DIN BİBLİOTECẶ

Prof. ȋnv. preşcolar Sprȋnceana Mariana
Bibliotecar ing. Iliuṭă Adriana
Şcoala gimnazială Dragoş Marin
Localitatea Ştefan cel Mare, Judeṭul Călăraşi

Motto: Biblioteca este şcoala vieţii care ne învaţă nu pentru notă sau certificat, ci
pentru nevoile imperioase ale existenţei şi misiunea pe care o avem ca individ în
societate. Aurel Filimon
În zilele noaste, biblioteca scolară 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 biblioteca şcolară un cadru viu, un mediu în
continua schimbare. Internetul, privit cu reticență inițial, a devenit acum un mediu de
promovare nelimitat, prin care o școală/bibliotecă își poate construi o imagine.

Deschiderea
spre
nou
se
realizează
datorită
profesorilor
documentaristi/bibliotecarilor pregătiti, care intervin în favoarea acestei
dezvoltări/promovari continue a școlii. Analizând ceea ce se cere de la unitatea de
învățământ, putem stabili și cum anume o putem promova noi ca bibliotecari.
Beneficiarii, atât direcți, cât și indirecți (elevii, părinții) sunt cei ce intră în contact cu
mediul școlar, comunitatea fiind astfel influențată de școală.
Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în
procesele de descentralizare şi asigurare a calităţii este susținută de personalizarea
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ofertei bibliotecii la nivel instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în
funcţie de nevoile şi interesele partenerilor şi beneficiarilor procesului educaṭional.
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 bibliotecar din instituție,
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educație
extraşcolară, adaptată la particularitățile elevului (Club de teatru, Club de lectură),
folosirea mijloacelor tehnologice în strategii de predare atractive vor crea o imagine
pozitivă asupra școlii/bibliotecii şcolare.
Promovarea imaginii instituției/bibliotecii 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 desfasurate la biblioteca şcolii sprijină promovarea
imaginii instituției școlare. Activitățile de acest gen, cu o deosebită influență formativă,
au la bază toate formele de acțiuni:club de lectură , clubul de teatru, 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, biblioteca şcolară ce promovează astfel de activități
beneficiind de imagine pozitivă binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau
național.
Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia
orice bibliotecar trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine
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deschisă și inovativă, atât în modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii,
asigurând o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor.

Promovarea imaginii pozitive a bibliotecii școlare se realizează prin publicarea
tuturor reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele
și produsele activităților.
Cu ajutorul paginii de facebook a bibliotecii, a unui email sau a unei platforme,
putem ține la curent părinții cu tot ce se întâmplă în biblioteca școlară, dar putem
promova activitățile și implicit școala în cadrul căreia acestea se desfășoară.

Prin activităṭile extraşcolare din bibliotecă, oferim un mediu sigur, prin
promovarea toleranței și a unui spirit moral-civic pozitiv în care elevii se integrează cu
ușurință, si se creează, treptat, o imagine pozitivă a școlii.
În concluzie, imaginea școlii poate fi promovată prin activitatile desfasurate şi ȋn
biblioteca şcolii, 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.
Biblioteca şcolară, în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante a
bibliotecarului ȋn colaborare cu colectivul de cadre didactice, fiecare contribuind
individual asupra imaginii de ansamblu a instituției școlare. Responsabilitatea aceasta
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este în mâinile noastre, deoarece această imagine pozitivă se creează greu și se poate
pierde rapid.
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Școala online – o necesitate

Prof. Stanciu Ștefana
Școala Gimnazială Nr. 7 Buzău

Începând cu martie 2020 fiecare dintre noi am fost puși în fața unei situații
inedite și am încercat să facem tot posibilul ca activitatea de învățare să fie performantă
în condițiile date. Școala online a fost și este în această perioadă o necesitate impusă
de pandemie. De asemenea, aceasta 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.
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.
Rezultatul acestor 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 învățării mixte (on line și față-în-față). Prezența fiecăruia dintre aceste tipuri
de interacțiune, atunci când este integrată în mod semnificativ, crește rezultatele
învățării.
De asemenea, învățarea online de calitate înseamnă
 timp de planificare;
 pregătire și dezvoltare pentru o lecție;
 situația actuală determinându-ne mai degrabă să acționăm cu resurse minime
disponibile și într-un timp redus.
Avantajele învățării online:
 profesorii pot distribui materialele didactice foarte repede, oricând, oriunde și
oricui; nu mai este nevoie de sincronizarea persoanelor pentru a se întâlni fizic;
nimeni nu va pierde nimic pentru că informațiile rămân online;
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 elevii intră în posesia materialelor printr-o simpla accesare, având acces la toate
informațiile, oriunde și oricând;
 prin internet pot fi transmise și imagini, videoclipuri, fișiere și orice fel de
materiale virtuale care întotdeauna au eficientizat învățarea;
 în cazul în care se constată transmiterea unei informații greșite sau se dorește
actualizarea, conținuturile pot fi șterse, corectate sau actualizate cu ușurință;
 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;
 fiind existente grupurile, membrii pot face schimb de experiențe, păreri sau
informații; ei pot primi feed-back în timp real, chiar rapid de la administratorul
grupului sau de la colegi, existând și interacțiune virtuală și nu numai învățare
individuală;
Dezavantajele învățării online:
 tehnologia avansează zi de zi și nu toate persoanele sunt la zi cu noutățile
întâmpinând probleme de utilizare și de accesare a informațiilor sau de realizare
a unor proiecte sau teme. De asemenea, sunt întâlnite situații de confuzie și
dezorientare, de unde apare și lipsa de motivație, dar această problemă poate fi
rezolvată prin tutoriale video.
 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;
 se pot ivi situații de criză care nu pot fi controlate.
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.
Concluzii:
Am putut expune câteva idei, însă cu toții știm că internetul este foarte util în
învățare, atât celor mici, cât și 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.
Învățarea în clasă îi ajută pe elevi și pe profesori să se cunoască mai bine. Acest
lucru permite profesorilor să cunoască elevii și să evalueze mai bine punctele forte și
punctele slabe, să acționeze ca mentori și să ghideze eleviii în posibilitățile lor de
carieră.
Într-o clasă tradițională, elevii pot să-și împărtășească în mod direct opiniile și săși clarifice propriile întrebări cu profesorul, obținându-și astfel răspunsurile imediat.
Înțelegând modelul de întrebări și răspunsuri și sugestiile oferite de profesori cu
experiență, elevii pot găsi mai multe informații utile decât atunci când utilizează note
și sugestii online generalizate.
De asemenea, învățarea în clasă este mai utilă datorită unei interacțiuni continue
între elevi și profesori, deoarece îi ajută pe elevi să scape de temerile lor cu privire la
examene.
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În cele din urmă, interacțiunile cu profesorii buni contribuie la motivația elevilor de
a obține note mari.
BIBLIOGRAFIE:
https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remoteteaching-and-online-learning
https://www.dascalidedicati.ro/invatarea-online-avantaje-si-dezavantaje/
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII PRIN PROIECTE

Profesor: STOEAN MIHAELA
Liceul Tehnologic ,,Dumitru Mangeron” Bacău

Luna decembrie a devenit luna cadourilor, gratie Proiectului Social-Eparhial
,,Vrei sa fii bun, de Craciun? ", organizat de Liceul Tehnologic ,,Dumitru Mangeron"
Bacau in colaborare cu Protoieria Bacau. Veselia nemasurata s-a citit pe chipurile celor
36 de copilasi din Parohia Serbesti, care au asteptat cu mare nerăbdare darurile
minunate. Multumim spiridusilor lui Mos Craciun: dna director Corlade Iulia,
coordonator proiect dna prof Stoean Mihaela, domnilor profesori/ voluntari- Aanitei
Paraschiva, Boboc Florinela, Busca Lavinia, Birgu Maria, Corlade Eduard, Dragomir
Marius, Chiriac Laura, Constantin Anamaria, Cosmescu Mihaela, Danciu Alina,
Durac Ciprian, Gabor Adina, Gavriliu Jana, Gaman Teodora, Gheorghian Eugen,
Iacobus Agneza, Medvedev Oana, Munteanu Madalina, Neacsu Mihaela, Ghirvu
Geanina, Padure Mihaela, Padurariu Ioana, Sacic Mihaela, Timofte Iolanda, Vornicu
Ioana.
Acţiunea a fost organizată în cadrul Comisiei privind activitatea cultural artistică
din cadrul Liceului Tehnologic „Dumitru Mangeron” din Bacău, al cărei responsabil
este doamna profesoară Stoean Mihaela.
La activitate au participat elevi și profesori din cadrul liceului nostru.
Coordonatorii proiectului sunt doamna director Corlade Iulia și doamna profesoara
consilier educativ Stoean Mihaela.
Activitatea desfăşurată a avut ca obiectiv principal sprijinirea familiilor cu mulți
copii, pe alte paliere decăt școlarizarea, astfel încât să-și amelioreze condițiile de
existență. De asemenea, elevii și profesorii sunt responsabilizați față de pe care o au
cetățenii unei comunitați, sensibilizarea percepției comunitații asupra familiilor cu
mulți copii.
Dovezile, fotografiile etc. au fost postate pe pagina de facebook a liceului,
precum și pe pagina Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Atașez mai jos linkurile.
Proiectul are și scopul promovării imaginii Liceului Tehnologic ,,Dumitru Mangeron”
în județul Bacău. De asemenea, proiectul se încadrează în activitațile specifice
Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară / SNAC.
https://protoieriabacau.ro/parohia-serbesti-3/
https://protoieriabacau.ro/cadouri-si-multa-bucurie-in-cadrul-proiectului-vreisa-fii-bun-de-craciun-pentru-copiii-din-parohiile-letcana-nanesti-racatau-si-marasti/
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https://eprb.ro/3065-de-copii-din-protoieria-bacau-au-primit-daruri-cadrulproiectului-eparhial-vrei-sa-fii-bun-de
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GRADINA NOASTRĂ CA O FLOARE
Activitate de voluntariat

Prof. înv. primar Stoica Mihaela
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Plataresti, Călăraşi

Pământul e al meu, al tău, al tuturor. Pământul este gădina casnică în care viţuim
şi eu, şi tu, şi noi toţi, împreună. Dintr-un început frumos Pământul nostru s-a rotit
printre aştrii strălucitori care l-au viscolit cu pulberi de lumină, l-au mângâiat cu palme
blande încărcate de de pulberi aurite. Şi Pământul a zămislit din praful casnic, din
superba strălucire, din muzica universală şi din vise cea mai frumoasaă făptură: omul.
Şi omul s-a apucat să lucreze miraculoasa gradină în care s-a înalţat ca un lujer
ce a înflorit şi a rodit la rândul său. Şi permanent a fost înconjurat de lecţii pe care
trebuia să le înveţe: lecţia seminţei care încolţeşte în sânul cald al gliei, lecţia soarelui
care se pe sine în fiecare zi,în fiecare clipă, lecţia norilor care duc in pântece ploile
rodniciei. Dăruire.
Aşa a învaţat omul lecţia muncii pentru zămislirea frumuseţii. Pentru sine şi
pentru ceilalţi. Voluntariat. Muncă făcută cu bucurie sinceră, cu nădejdea ca picătura
de frumos pe care o clădeşte aşa se adaugă la o altă frumuseţe şi o sporeşte întru
mulţumire.
Pământul grădină va purta prin infinitele spaţii ale Universului gradina noastră
şi alte milioane de grădini făurite cu mâini de copii pentru mine, pentru tine, pentru noi
toţi.
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CARTEA – COMOARĂ DE ÎNȚELEPCIUNE

Prof. înv. primar Tecșa Anda
Școala Gimnazială Nr. 3 Cugir, jud. Alba

Transformarea învățământului tradițional, cu prezență fizică în clasă, într-un
învățământ online, de acasă a făcut ca Internetul să devină un instrument indispensabil
pentru toți actorii educaționali. Utilizat de către elevi doar ca un auxiliar, în scopuri
recreative, pentru a se juca jocuri adecvate vârstei lor, sau ca motor de căutare pentru
diverse informații, Internetul a ajuns să domine toate activitățile: ore online, activități
online, întâlniri online, videoconferințe …
Tehnologiile moderne oferă o gamă largă de aplicații și permit abordarea unor
resurse educaționale deschise și a conținutului digital cu informații și ilustrații, manuale
digitale, biblioteci online, simulări, softuri educaționale, laboratoare și muzee virtuale,
dar și accesarea platformelor specializate de elearning și aplicațiile pentru apeluri
video, acestea reprezentând fundația pentru un nou sistem de furnizare a educației și
de construire a cunoașterii.
Învățământul online a stârnit diferite controverse, fiecare dintre noi având
propria viziune în raport cu această problemă.
Există argumente atât pro cât și contra privind contribuția acestui tip de
învățământ la dezvoltarea personală a elevilor, îndeosebi a celor din ciclul primar.
Școala de acasă presupune doar o interacțiune din spatele unui ecran, neexistând
contactul vizual ca și la actvitatea didactică față în față cu elevul. Nu se poate vorbi de
o comunicare autentică și o relaționare umană, nu se poate monotoriza ritmul învățării.
Pentru a reduce timpul petrecut de copii în fața monitoarelor i-am încurajat să
citească. Am desfășurat proiectul educativ ”Cartea – comoară de înțelepciune” prilejuit
de diferite evenimente literare: „Luna Internațională a bibliotecilor școlare”
(octombrie), Povești la gura sobei (decembrie), In memoriam Mihai Eminescu
(ianuarie), Unirea cea mică (ianuarie), Momente și schițe cu Caragiale, (februarie),
Amintirile lui Nică (martie), Ziua Internațională a cărții (23 aprilie).
Cu aceste ocazii s-au derulat manifestări diverse: concursuri literare, creare de
texte și poezii, prezentarea unui personaj preferat, precum și afișe, desene și chiar o
machetă a unei cărți, confecţionarea semnelor de carte.
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1. PREZENTAREA PROIECTULUI
ARGUMENT:
Moto: „În cărți există mai multe comori decât în toate cuferele piraților de pe
Insula Comorii. – Walt Disney”
Cartea a reprezentat, întotdeauna, emblema personalităţii şi moralităţii unui
individ, prin intermediul acesteia, regăsindu-ne atât în momente de bucurie, cât şi în
cele de tristeţe. În funcţie de tematica aleasă, cartea va reflecta taina sufletului,
emanând stările interioare ale fiecăruia, oferindu-ne ”oaza de linişte şi libertate” de
care avem nevoie, pentru a înfrunta realitatea vieţii şi a descoperi cine şi ce suntem.
2. OBIECTIVE:
Cultivarea si stimularea interesului pentru lectură
Prezentarea în faţa colegilor a unor cărti recomandate;
Stimularea interesului elevilor pentru lectură;
Cunoașterea și respectarea valorilor fundamentale ale culturii naționale;
Stimularea talentului şi creativităţii
3. SCOPUL PROIECTULUI:
Proiectul are ca scop să dezvolte gustul elevilor pentru citit şi să-i facă să
iubească cartea, îmbogăţirea cunoştinţelor elevilor, formarea unui vocabular bogat,
dezvoltarea exprimării corecte.
Elevii vor avea posibilitatea de a-şi exprima trăirile sufleteşti şi de a reda prin
creaţii originale elementele fascinante pe care le transmite cartea, ca efect a lecturării
acesteia. Dorinţa de a promova potenţialul artistic şi creativ al elevilor.
Expunerea lucrărilor pe platforma de învățare on-line, pentru a fi vizualizate și
de părinți
4.GRUP ŢINTĂ: elevii clasei.
5.ECHIPA DE PROIECT:
Coordonatori: prof. înv. primar Tecşa Anda, prof. Cîmpean Cristina – prof. consilier
Parteneri: Părinţii elevilor din clasă
6. DURATA PROIECTULUI: 1 an școlar
7. DESFĂŞURAREA PROIECTULUI:
Activități:
‐ Alcătuirea planului de desfășurare a activității
‐ Selectarea documentelor din fondul de carte personal, al elevilor și al bibliotecii
școlare
‐ Vizitarea unei biblioteci online
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Rezultate așteptate:
‐ Participarea activă a elevilor la acțiune;
‐ Trezirea interesului elevilor față de cărți
‐ Cunoașterea și respectarea valorilor fundamentale ale culturii naționale.
Evaluarea activității:
‐ Expoziție tematică realizată on-line, pe platforma de învățare
‐ Prezentarea textelor și poeziilor create
‐ Recompensarea elevilor care se remarcă la activitate cu diplome și cărți

BIBLIOGRAFIE:
1. Şincan, Eugenia; (1993), Îndrumător pentru învăţători, părinţi şi copii, Editura
„Gheorghe Alexandru”, Craiova
2. Wald, H., (1972), Supremaţia lecturii, E.D.P., Bucureşti
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Promovarea imaginii școlii în comunitate

Prof. Tisescu Irina
Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu“ Comănești, jud. Bacău

Comunitatea locală a fost învestită cu dreptul și responsabilitatea de a se
autoadministra sub aspectul resurselor locale și al priorităților, al gestionării
problemelor educative în diverse moduri. Există școli deschise și școli închise față de
comunitate, iar efectele acestei atitudini sunt resimțite în primul rând de profesorii care
deleagă parțial sau preiau întru totul responsabilitatea formării pentru viață a copiilor,
apoi de elevii care sunt expuși sau nu stimulărilor complexe de tip educativ-societal,
dar și de părinții care își văd contribuția valorizată sau respinsă de către școală.
Imaginea școlii se exprimă sub formă de opinii, viziuni, atitudini, convingeri,
credinţe, mentalităţi şi simboluri socio-culturale. Ca urmare, imaginea instituţiei
educaţionale, la fel, se determină în baza unor criterii, reguli şi interpretări, care se
structurează de-a lungul timpului, modificându-se şi îmbogăţindu-se succesiv cu
elemente noi, acceptate şi asimilate de comunitate.
În acest sens, trebuie să ţinem cont de faptul că imaginea instituţiei de învăţământ
mai depinde şi de sistemul informaţional al comunităţii şi de organele superioare de
conducere. Pentru a stabili calitatea imaginii instituţiei educaţionale propunem un
ansamblu de elemente de identificare a acesteia: scopul instituţiei educaţionale,
obiectivele instituţiei educaţionale, structura ei, resursele umane de care dispune şi
cultura organizaţională. Scopul instituţiei educaţionale reprezintă raţiunea constituirii
şi existenţei acesteia, adică orientează activitatea ei, ce se obiectivează în parametrii
necesari de realizat în procesul educaţional.
Obiectivele transpun în practică scopul instituţiei, operaţionalizând paşii ce
trebuie realizaţi prin intermediul activităţilor concrete. Structura instituţiei
educaţionale include mărimea, resursele umane, numărul nivelurilor ierarhice, numărul
structurilor funcţionale, complexitatea muncii. Structura instituţiei reprezintă
concomitent un element de identificare şi o caracteristică a imaginii ei.
Resursele umane ale instituţiei educaţionale includ persoanele ce activează în
diverse ipostaze de elev, profesor, psiholog, manager, personal tehnic etc. De
competenţa şi calitatea resurselor umane depinde decisiv imaginea instituţiei. Cultura
organizaţională cuprinde un ansamblu complex de factori şi parametri ce determină
etica dirijării, conducerii, organizării şi evaluării acţiunilor managerilor şcolari.
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.
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Centrul vital al unei comunități se poate muta în școală, ca punct de întâlnire a
mediului academic cu piața forței de muncă, a influențelor educative formală cu cele
nonformale și informale. Rolul central rămâne al profesorilor și al directorilor
de școală , care integrează într-o schemă strategică realistă contribuțiile părinților, ale
autorităților din administrația locală, ale agenților economici, ale reprezentanților
media, sănătate, cultură.
Relațiile de colaborare dintre profesori și părinți întăresc identitatea școlii și
sporesc prestigiul instituțional și personal al celor implicați, dau un sens de utilitate
timpului petrecut împreună și deschid perspectiva unor preocupări informale cu
valoare formativă.
Ambele au de câștigat dacă sunt vizibile în comunitate în special dacă își atrag
colaborarea unor parteneri de tip asociații profesionale, organizații
nonguvernamentale, celebrități locale.
Profesorii îi pot învăța pe părinți cum să se implice mai eficient în educația
copilului (comunicare, program, aspecte metodologice), pornind de la premisa că
părinții vor să ajute, dar nu întotdeauna știu cum.
Echipa de conducere a școlii trebuie să aibă o preocupare constantă pentru
elaborarea și actualizarea unui plan de marketing care să evidențieze rolul școlii în
dezvoltarea academică, socială, emoțională, estetică, fizică a elevilor. Imaginea
instituțională este importantă și se completează cu rezultate cuantificabile (număr de
absolvenți, performanțe, integrare în muncă sau în alte structuri de învățământ și de
elemente ale culturii organizaționale ce țin de mituri, eroi, simboluri, modele
comportamentale, ritualuri, ceremonii. Mesajul transmis comunității locale trebuie să
fie consistent, să provină din mai multe surse și să exprime specificul unității respective
în peisajul educativ local.
Transmiterea regulată a veștilor pozitive despre școală către toți agenții
instituționali (sponsori, autorități, părinți, elevi) menține școala în atenția generală a
comunității. Pentru realizarea acestui deziderat este indicat să se creeze în școală o
atmosferă primitoare și expresivă, plasând la vedere materiale promoționale, produse
ale activității elevilor școlii (intervenții în media, întruniri, festivități), să se realizeze
proiecte comunitare în care să fie implicați elevii. Pagina web și revista școlii au de
asemenea un rol important în promovarea imaginii școlii în comunitate.
Bibliografie:
1. Braghiș M. Parteneriatul școală-familie-comunitate în treapta învățământului
primar. Chișinău: CEP USM, 2013;
2. Cuznețov Larisa. Dimensiuni psihopedagogice și etice ale parteneriatului
educațional. Chișinău: CEP UPS I. Creangă, 2002;
3. Cuznețov Larisa. Tratat de educație pentru familie. Pedagogia familiei.
Chișinău
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AUTOPORTRET
de Alexia Toma

Prof. înv. preşc. TOMA OLIVIA,
G. P. N. Nr. 2 Măneciu, Prahova

Eu sunt o fetiţă bună
Şi Alexia mă numesc
Mai ajut acasă strună
Eu pe-ai mei mult îi iubesc.
La şcoală iau note bune
Iar cu asta mă mândresc
Tati, mami, mă ajută
Pentru mine ei trudesc.
Am o faţă luminată
Când îmi vad familia
Dar o fire alintată
Aşa e plăcerea mea.
Am acum tot ce îmi place
Sunt voioasă orice-ar fi
Doamne Sfinte, dragă înger
Slavă vouă-n orice zi!
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Școala altfel – promovarea imaginii școlii
înainte și după pandemie

Prof. Totolici – Rusu Săftica
Școala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu”
Localitatea Tecuci, Județul Galați

Așa cum deja știm cu toții, în săptămâna „Școala Altfel”, cursurile sunt înlocuite
cu activități extracurriculare. Pe parcusul acestei săptămâni, elevii au parte, de obicei
de o altfel de şcoală: se organizează excursii, ieşiri la muzee, activități sportive, ateliere
de gătit, spectacole de teatru etc., aceste activităţi fiind gândite și structurate astfel încât
elevii să-şi dezvolte abilităţile și într-un mediu mai puţin formal. O implicare din ce în
ce mai importantă au manifestat și părinții, care au început să conștientizeze faptul că
activitățile extrașcolare vin în completarea cunoștințelor primite în cadrul educațional.
Un aspect demn de luat în seamă este acela că, în timpul diverselor activități,
colaborând cu cei din jur, copilul începe să aibă încredere în sine și dezvoltă abilități
care îl ajută să facă față mult mai bine situațiilor neprevăzute.
În contextul pandemic, a apărut o nouă provocare în ceea ce privește
desfășurarea săptămânii „Școala Altfel”: cadrele didactice au fost nevoite, să-și
regândească activitățile, astfel încât acestea să poată fi desfășurate, la domiciliu, de căte
fiecare elev în parte.
Dacă în mod normal, în perioada ante-pandemică, activitățile erau diverse și se
desfășurau, de cele mai multe ori, în colaborare cu alte instituții școlare, cu ONG-uri
sau membri ai comunității locale, oferind școlilor ocazia de a-și promova activitatea
direct (prin participarea la: spectacole, serbări, vizite, mese rotunde, concursuri, etc) și
de a se face cunoscute, odată cu declanșarea pandemiei Sars-CoV2, totul s-a schimbat.
Fiecare unitate de învățământ a fost nevoită să își adapteze activitățile, în funcție de
resursele de care a dispus și nu în ultimul rând, de resursele de care elevii și familiile
acestora au dispus. Cadrele didactice au conștientizat că este important să mențină
legătura cu elevii și să le ofere, pe toate căile posibile, materiale educaționale, iar în
activitățile din această săptămână, să fie integrată familia elevului, indiferent de
structura acesteia , fie că locuiesc la curte, fie că locuiesc într-un apartament,
promvându-și activitățile folosind platformele media.
Exemplific, prin imagini, câteva din activitățile desfășurate la nivelul unității
noastre, în Săptămâna Altfel, înainte și după declanșarea pandemiei:
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-înainte de pandemie:

-după declanșarea pandemiei:

Bibliografie:
1. Ciubuc Iuliana, Armonia naturii, Editura Aureo, Oradea, 2011
2. Mangri F., Elisei E., Dorobeti T., Bucovală G., Experienţe didactice şi
pedagogice de success, Poarta Albă, 2010
3. www.unicef.org
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Promovarea imaginii şcolii

Prof. înv. Primar Ţurcanu-Samara Carmen
Şcoala Gimnaziala “Spiru Haret” Olteniţa

Imaginea unei şcoli este un complex constituit din istoria organizaţiei şcolare,
calitatea ofertei educative, performanţele sale şi stabilitatea instituţională, prestigiul in
comunitate. Pentru conturarea imaginii unei şcoli, se ţine seama, în primul rând de
obiectivele instituţiei şcolare, dar si de orizontul de aşteptare al comunitaţii.
Factorul principal în crearea imaginii şcolii îl reprezintă calitatea procesului
instructiv. Calitatea procesului instructiv intr-o şcoală este determinată de calitatea
cadrelor didactice. Cu cât acestea se vor perfecţiona continuu, cu atât elevii vor fi mai
bine pregătiţi, mai capabili să se adapteze noilor schimbări ale societăţii, iar părinţii,
societatea mai mulţumită.
Echipa de conducere a şcolii trebuie sa aiba o preocupare constantă pentru
elaborarea si actualizarea unui plan de marketing care să evidenţieze rolul şcolii în
dezvoltarea academică, socială, emoţională, estetică, fizică a elevilor.
Imaginea unei şcoli se completează cu rezultate cuantificabile (număr de
absolvenţi, performanţe, integrare în muncă sau în alte structuri de învăţământ).
Şcolile intră într-o competiţie a performanţiei educaţionale, implicit a imaginii
publice, pentru atragerea de fonduri şi până la urmă de elevi. Ele aleg să comunice pe
baze profesioniste, prin intermediul site-urilor sau blogurilor şcolare, al forumurilor,
dar şi prin intermediul reţelelor de socializare, al comunicatelor de presă, al articolelor
şi emisiunilor radio-TV, al pliantelor, revistelor şcolare.
Aprecierea crescândă si continuă a părinţilor precum şi evoluţia ascendentă a
şcolii mele solicită trecerea de pe o poziţie modestă la adoptarea unei imagini publice
mai vizibile în comunitate. Astfel, in cadrul consiliului profesoral, dar şi in cadrul
consiliului de administraţie s-au elaborat strategii privind promovarea şcolii mele:
1) Analiza următorilor parametrii:
a) puncte forte ale şcolii, comparativ cu şcolile din oraş, judeţ;
b) puncte slabe;
c) puncte de credibilitate: ani de la fondare, număr de absolvenţi, nota medie de
absolvire, rata de promovare la Evaluare Naţională;
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d) puncte de contact ale şcolii cu mediul extern: prefesori, elevi, facilităţi fizice
ale şcolii, pagină web, pagină de facebook, broşuri, flayere de promovare;
e) puncte de diferenţiere: ce are şcoala deosebit? ceva ieşit din comun care ar
putea fi promovat;
2) Determinarea unei poziţionări dorite:
-percepuţi de părinţi ca şcoală ce cea mai bună rată de promovabilitate a
Evaluării Naţionale;
-percepuţi de elevi ca şcoală în care procesul educativ nu e doar important, dar
şi interesant;
3) Elaborarea unu slogan
4) Elaborarea ofertei educaţionale:
-ce oferă şcoala unui elev, părinte.
5) Împărţirea anului în perioade de promovare activă şi promovare pasivă.
În perioada iulie-august trebuie să aibă loc majoritatea acţiunilor de promovare.
6) Canalele de promovare: online, fizic, media.
Educaţia de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice,
fiecare contribuind individual asupra imaginii şcolii.
Responsabilitatea aceasta este in mâinile noastre, deoarece această imagine
pozitivă se creează greu şi se pierde rapid.
Bibliografie:
1) Andriţchi V.: ”Dimensiuni ale paradigmei managementului resursei umane
in învăţământ”; Chişinău; Lumina 2014
2) Guzgan V.:”Management educaţional: cultura organizaţională în unitatea
şcolară” Chişinău, Valinex 2003
3) Iosifescu Ş.:”Calitatea educaţiei: concept, principii, metodologie” Buc. 2008
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PRIMII PAȘI ÎN ON-LINE

Prof. Ugureanu Diana – Maria
Școala Gimnazială Osoi - Comarna

,,TOTUL VA FI BINE!”
,,Cu acest gând ,pe 11 martie 2020, am plecat cu toții acasă. Nu știam ce va
urma... De fapt nu știam nici ce se întâmplă, dar speram să ne revedem curând.
Am lăsat totul la școală: cărți, caiete, carioci, acuarele, dar mai ales multe
cunoștințe pe care urma să le dobândim. Atunci eram bucuroși, deoarece aveam parte
de o vacanță neșteptată, dar mai târziu ne copleșea dorul de școală, colegi și de doamna
învățătoare.
Ne- am mobilizat..... doamna învățătoare ne-a trimis lecții, fișe, filmulețe, jocuri,
sarcini, sfaturi, idei pe platforme on-line, iar noi ajutați de părinți și bunici le-am
îndeplinit.
Mama, tata, bunica, bunicul și frații mai mari s-au străduit să ne învețe adunarea,
scăderea și ultimele litere din alfabet, dar nimic nu se compară cu explicațiile date de
doamna învățătoare în clasă.
Așa am petrecut ultimele trei luni din clasa I din cauza unui virus, care se pare
că ne-a oprit din drum.”
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Acesta a fost mesajul pe care l-am transmis copiilor pe o broșură dată la
,,festivitatea de premiere” la finalul clasei I. Atunci nu credeam că această formă de
educație o vom aplica in fiecare an și că se urmărește dezvoltarea și perfecționarea
acesteia.
La început am avut la dispoziție puține mijloace de comunicare, precum wath app și
messenger. Doar prin aceste căi reușeam să transmitem informații copiilor.

Singura variantă , pe care o știam atunci, de a mă vedea cu elevii pentru a le mai
explica anumite noțiuni era pe messenger. Așa reușeam să-i aud cum verbalizează la
matematică sau cum citesc.

Și saptămâna ,,Școala altfel ” a trebuit să o reinventăm.

Când mi-am dat seama că această perioadă va mai dura, am început să mă
documentez, să urmăresc diferite webinare și astfel de la îndemânările primitive pe
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care le aveam la început am ajuns să dobândesc abilități pe diferite programe
complicate.

Astfel, sub consecințele impuse de pandemie, pe lângă pierderile suferite, am
avut și multe lucruri de învățat
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII

prof. Vântu Ana Luminița,
Liceul Tehnologic „Trandafir Cocârlă” Caransebeș

„Nu învăţăm pentru şcoală, ci pentru viaţă”. Seneca
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.
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, în condițiile actuale ale pandemiei din zilele noastre.
Factorul principal în crearea imaginii școlii îl reprezintă calitatea procesului
instructiv și educația asociată cu calitatea cadrelor didactice. Trebuie făcută diferența
dintre imaginea proiectată și imaginea reală. Prima este imaginea de sine pe care
managerul școlii dorește să o promoveze în interiorul și în exteriorul său, pe baza
propriiilor standarde și interese, care pot intra în contradicție cu imaginea reală.
Imaginea unei școli este cel mai bine promovată prin acțiunile desfășurate, în
contextul domeniului de activitate. Calitatea școlii depinde de factorul uman, atât de
cadrele didactice, elevi 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.
Mijloacele de promovare la care apelează școala sunt:
 publicitatea online: rețeaua de socializare, site-ul școlii, grupurile de
comunicare- WhatsApp
 participarea la diferite proiecte
 prezentarea de materiale promoționale.
Un prim demers al activitățiilor de promovare constă ȋn cunoașterea cerințelor
de pe piața muncii. Liceele tehnologice încheie parteneriate cu diferiți agenți economici
la care elevii efectuează stagiile de pregătire practică.
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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 elevilor de clasa a VIII-a din zonă cu privire la oferta educațională;
 promovare indirectă prin intermediul Internetului, popularizarea exemplelor de
bună practică;
 promovarea școlii prin intermediul unor parteneriate educaționale locale,
regionale şi naționale prin prezentări Power Point, în fața potențialilor elevi;
 difuzarea informatiilor cu privire la programele și proiectele educaționale, baza
materială, resursele umane;
 transmiterea în spațiul virtual a fotografiilor și informațiilor privind baza
materială și programele de dezvoltare, oferta educationala, activitatile derulate.
În concluzie, imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce
așteaptă și au nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale,
individualizarea învățării, combaterea discriminării, promovarea unui comportament
moral pozitiv și participarea la activități extrașcolare.
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PROMOVAREA IMAGINII SCOLII

Prof. Vasile Manuela
Scoala Gimnaziala nr. 1 Plataresti, Jud. Calarasi

Unitatea de invatamant trebuie sa faca fata unor cerinte complexe din partea
societatii contemporane si sa isi revendice locul sau in viata copiilor pe care ii educa,
dar si in centrul comunitatii.
Deschiderea spre nou se realizeaza datorita cadrelor didactice dedicate, care
intervin in dezvoltarea continua a scolii. Crearea si promovarea unei imagini
institutionale pozitive in comunitate se realizeaza, in primul rand, prin rezultatele
educationale pozitive ale elevilor.
Promovarea imaginii scolii se realizeaza si prin elaborarea unor proiecte la nivel
local care sa vizeze multiplicarea experientelor pozitive si a exemplelor de buna
practica.
Activitatile extrascolare sprijina promovarea institutiei scolare. Activitatile de
acest gen, cu o deosebita influenta formativa, au la baza concursuri scolare si
parteneriate cu alte institutii, ateliere de creatie, actiuni turistice, de ecologizare, etc.
Activitatea extracurriculara este o componenta educationala valoroasa si
eficienta fata de care am adoptat o atitudine deschisa si inovativa, atat in modul de
realizare a activitatii, cat si in relatiile cu elevii, asigurand o atmosfera relaxanta care
sa permita stimularea creativa a elevilor.
Activitatile desfasurate sunt variate si au adus rezultate apreciabile scolii.
-Olimpiada Judeteana de limba engleza-faza judeteana, Calarasi 2018-Premiul III
-Concursul Cangurul lingvist-limba engleza, 2016,2017
-Concursul Interjudetean English Club Junior 2017
-Eno Tree Planting Day, 22 mai 2015,Biodiversity Day
-Actiuni de ecologizare ,,Let s do it Romania!”, 2019
Scoala a beneficiat de experienta pe care am avut-o si in alte zone din tara, prin
parteneriate cu scoli de prestigiu din orase mari, ale caror rezultate sunt cunoscute si
apreciate.
- Conferinta Internationala ,,Sansa la educatie”, 21 februarie 2020, Scoala Gimnaziala
,,Gheorghe Bibescu” din Craiova
- Conferinta Nationala ,,Promovarea educatiei de calitate in invatamantul romanesc in
concordanta cu cerintele europene” editia a III-a, inscrisa in Calendarul activitatilor
metodice, stiintifice si culturale, desfasurate in judetul Dolj in 2019-2020, organizata
de Scoala Gimnaziala ,,Gheorghe Bibescu”, Craiova.
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- Conferinta Teach for Romania, 10 dec.2021, Calarasi
Imaginea institutionala este importanta si se completeaza cu rezultate cuantificabile
(numar de absolventi, performanta scolara, integrare in alte structuri de invatamant).
Si, ca pe o continuare fireasca, elevii scolii duc mai departe ceea ce au invatat la
scoala: cunostinte temeinice, munca si seriozitate.
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Relațiile părinte – copil - educator

Prof. Înv. Preșc. Velea Oana-Iulia
Grădinița cu P. S. nr. 49 Brăila

Evoluția rapidă a vieții sociale de astăzi, atribuțiile crescute ale femeii fac ca
rolul grădiniței să fie pregnant nu numai în ceea ce privește educația copiilor ci și a
părinților. Grădinița, fiind puntea de legătură cu familia, are și menirea de a asigura
părinților asistență de specialitate, informându-i asupra etapelor de evoluție si
dezvoltare ale copiilor și venind în sprijinul celor ce întâmpină dificultăți în înțelegerea
rolului și îndeplinirea cu succes a educării copiilor.
Chiar pentru reușita actului educațional derulat la grupă, munca educatoarei
trebuie continuată de familie, acasă. Educatoarea trebuie să comunice cu părinții și săi informeze asupra evoluției sau involuției preșcolarilor și să stabilească împreună ce
au de făcut. Inițierea părinților în educarea și instruirea copiilor se poate concretiza în
dicuții libere cu părinții, consultații, participarea acestora la diferite activități ăn
grădiniță sau activități extrașcolare, etc.
Nu este suficientă dorința de a fi părinte și de a fi un părinte bun, pentru a
răspunde la toate nevoile copilului tău, iar propria experiență de copil nu este întru totul
transferabilă în educația propriului copil. Este firesc ca părinții să încerce să ferească
copiii de situații periculoase intervenind, în general, instinctul natural al adultului de a
ocroti un copil, de a-l proteja în fața unor posibile traume psihice sau fizice.
Părinții trebuie să-si perceapă în mod realist copilul, așa cum este el. Nu trebuie
să atribuie copilului calități pe care acesta nu le are, doar de dragul de a-l lăuda în fața
celorlați, dar nici să îi adreseze aprecieri negative deoarece el își poate diminua stima
de sine, chiar își poate însuși în mod eronat comportamentele negative sau defectele
atribuite.
Părintele trebuie să satisfacă nevoile copilului și nu invers. Să nu așteptăm de la
copil liniște, ajutor, înțelegere deoarece la vârsta lui nu le poate oferi adultului, pentru
simplul motiv că el este cel care are nevoie de aceste lucruri în propria formare.
Copilul trebuie înteles în funcție de vârsta lui cronologică și mentală. Adultul nu
trebuie să-i ceară, sau să aibă așteptări ca acesta să facă ceva ce nu este capabil să facă
la vârsta lui. Trebuie să avem răbdare, să discutăm, putem interacționa pozitiv cu
copilul prin joc, ascultându-l. Dacă copilul este criticat frecvent, îl respingem în mod
repetat sau dacă este pedepsit, toate acestea îi împiedică buna dezvoltare psihică și
comportamentală, cu posibile repercursiuni în viitor.
718

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 1, ianuarie, 2022

Grădinița are un rol foarte important în viața copiilor. Grădinița constituie un
spațiu social de transmitere și asimilare de informații dar și de modelare, socializare și
mai ales de joacă. Alegerea grădiniței îi aparține familiei și este făcută după anuminte
criterii. A petrece ziua în afara familiei este primul prag psihologic pentru copil, o
experiență socială majoră care îi poate declanșa teama de abandon din partea familiei.
Aici principalul rol îl are educatorul, care îi creează un mediu atractiv corespunzător
vârstei.
Nu găsim cuvinte mai profunde, cu un mesaj permanent actual, decât în
cunoscutul poem al lui Dorothy Law Nolte: ,, Copiii învață ceea ce trăiesc” pe care o
redăm spre ghidarea, în special, a părinților:

Copiii învaţă ceea ce trăiesc
Dorothy Law Nolte

Dacă copilul trăiește cu critica,
Va învăța să condamne.
Dacă copilul trăiește cu ostilitate,
Va învăța să se lupte.
Dacă copilul trăiește cu zeflemea,
Va învăța să fie timid.
Dacă copilul trăiește cu rușinea,
Va învăța să se simtă vinovat.
Dacă copilul trăiește cu toleranță,
Va învăța să fie răbdător.
Dacă copilul trăiește cu încurajare,
Va învăța încrederea.
Dacă copilul trăiește cu nepărtinirea,
Va învăța justiția.
Dacă copilul trăiește cu luade,
Va învăța să le aprecieze.
Dacă copilul trăiește cu securitate,
Va învăța să aibă credință.
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Dacă copilul trăiește cu aprobare,
Va învăța să se placă pe el însuși.
Dacă copilul trăiește cu acceptare și prietenie,
Va învăța să găsească iubirea în lume.
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,,Imaginea ești TU”

Prof. Velea Oana-Iulia
Grădinița cu P. S. nr. 49 Brăila

Imaginea unei instituții educațională reprezintă o funcție importantă a
managementului educațional, pentru asigurarea unei comunicări reale și eficiente între
instituție și opinia publică, pentru asigurarea unei poziții sociale și pentru corelarea
imaginii cu rezultatele obținute.
De cele mai multe ori, imaginea instituției educaționale reprezintă ideea pe care
și-a format-o comunitatea prin receptarea unor informații despre serviciile prestate și
rezultatele obținute și care sunt transmise de la individ la individ. Mai mult ca oricând
este necesară formarea unei percepții corescte despre influența pe care o are imaginea
unei instiuții educaționale asupra opiniei publice, deoarece imaginile au funcșie de
element formativ de opinii și atitudini, care pot influența aprecierile colaboratorilor. În
instituția preșcolară este cu atât mai necesar ca managementul imaginii să funcșioneze
deoarece, cu cât copii sunt mai mici, opinia publică este mai sensibilă la grija față de
aceștia și față de asigurarea unor servicii de calitate.
Grija față de copii, în instotuția preșcolară înseamnă asigurarea unor servicii de
calitate în orice moment. De aceea vom fi mereu preocupați de ceea ce dorește de la
instituția noastră, care sunt oportunitășile de moment și cele de viitor, ce este important
de transmis și transparența în relațiile instituție-comunitate.
Internetul, privit cu reticență inițial, a devenit acum un mediu de promovare
infinit, prin care o instituție 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 stabilii și cum anume o putem promova. Beneficiarii
atat directi, cât și indirecți (preșcolarii, părintii) sunt cei ce intră în contact cu mediul
școlar, comunitatea fiind astfel influențată.
Promovarea imaginii instituției se realizează prin elaborarea unor proiecte la
nivel local care să vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplarelor de bună
practică în managementul instituțional.
Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. Copilul
traiește într-o lume dominată de mass media, influențele nefaste ale televizorului,
calculatorului și telefonului acționând asupra sănătății psihice și morale. Acestea
contribuie la transformarea copiilor în persoane incapabile de a se controla
comportamental și emoțional. Activitățile de acest gen, cu o deosebită influență
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formativă, au la bază toate formele de acțiuni turistice, ateliere de creatie, concursuri
și parteneriate cu alte instituții
Activitățile extracurriculare dau o alternativa sănătoasă, practică și creativă de a
ocupa timpul liber al copiilor, 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, în primul
rând, o atitudine creatoare, atât în modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu
cei mici, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a
copiilor.
Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea
tuturor reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face instituția
educațională accesibilă. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu
doar că putem ține la curent părinții cu tot ce se întâmplă în grădiniță, dar putem
promova activităție și implicit instituția în cadrul căreia acestea se desfășoară.
În concluzie, imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea
ce au aceștia nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale,
individualizarea învățării, combaterea discriminarii, promovarea unui comportament
moral pozitiv, și participarea la activitați extrașcolare. Grădinița noastră, în ochii
comunității, este rezultatul unei munci constante.
Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice,
fiecare contribuind individual asupra imaginii, de ansamblu, a instituției școlare.
Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece aceasta imagine pozitivă se
crează greu și se poate pierde rapid.
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IMPORTANȚA EDUCAȚIEI ÎN FAMILIE ȘI LA ȘCOALĂ

Profesor Velicu Antoneta
Liceul Teoretic “Carol I” Fetești

Educația este mișcarea din întuneric către lumină.
(Allan Bloom)
Orice copil trebuie să fie educat, educație care
începe din copilărie, în primii ani de viață.
Copilăria reprezintă cea mai bună perioadă a vieţii
pentru educaţie, pentru formarea personalităţii şi
comportamentului copilului până merge la şcoală și
apoi pentru continuarea educației acestuia până va deveni OM.
Este temelia pe care se clădeşte o fiinţă cu diverse aptitudini şi preferinţe.
Consider că un copil educat este acel copil care este crescut frumos, se adresează
și vorbește respectuos cu cei de aceeași vârstă și cu adulții.
Familia este direct responsabilă de “Cei 7 ani de acasă”, cea care oferă climatul
socio-afectiv necesar trebuinţelor elementare ale copilului și care oferă copilului
primele informații despre lumea cel înconjoară, primele norme și reguli de conduită.
În mediu familial, copilul ar trebui să înveţe să se cunoască, învaţă cum să simtă faţă
de ceea ce i se întâmplă și cum reacţionează ceilalţi la sentimentele lui; experimentează
și recunoaște o gamă de sentimente și învaţă ce posibilităţi de reacţie există, învaţă să
îşi exprime speranţele şi temerile.
Părinții sunt centrul universului unui copil, aceștia fiind exemplu moral și fizic al
copiilor, deoarece aşa cum ne creştem şi ne educăm copiii, aşa cum ne comportăm noi,
aşa vor trăi şi se vor manifesta ei pe viitor.
Dar, în același timp un părinte va fi mereu speriat și se va întreba dacă procedează
corect în orice situație, dacă sfatul său este bun sau nu pentru propriul său copil. Un
părinte trebuie mai întâi de toate să fie alături de copilul său, să îl iubească
necondiționat, să îi ofere căldură și dragoste sufletească, să îl îmbrățișeze și să îl facă
să se simtă permanent în siguranță, dar să fie și cel care stabilește limite ferme.
Școala are rolul de a continua educația pe care un copil o are din primii ani de
viață, astfel părinții trebuie să colaboreze cu școala prin întâlniri colective dintre
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cadrele didactice și asociaţiile părinţilor, reuniunile de informare a părinţilor cu privire
la diferite conținuturi şi metode şcolare.
Menirea școlii nu este numai de a înzestra elevii cu un bagaj de cunoștințe cât mai
mare, ci și de a le stimula calitatea de om.
Deci, trebuie spus că cei doi factori educativi, școala și familia, trebuie să aibă un
singur scop - formarea personalității umane integrale și armonioase.
BIBLIOGRAFIE:
Golu, M., (2000), Fundamentele psihologiei, Editura Fundaţiei România de Mâine,
Bucureşti.
Negovan, V., (2003), Introducere în psihologia educaţiei, Editura Curtea Veche,
Bucureşti.
Sălăvăstru, D., (2004), Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Iaşi.
Didactic.ro
CEI-7-ANI-DE-ACASA-2021-PUBLICATIE-ISSN-REVISTA-NR-20
https://www.scritub.com/sociologie/FAMILIA-SI-SCOALA-PARTENERIIN65829.php
https://www.desprecopii.com/info-id-19055-nm-Parintele-si-scoala-cat-de-mult-teimplici-in-educatia-copilului-tau.htm
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,,Imaginea instituţiei publice.
Gestionarea crizei de imagine a instituţiei prin comunicare şi relaţii publice”

Prof. Viorica Moşescu
Colegiul Naţional ,,Gh. M. Murgoci”- Brăila

 Imaginea instituţiilor publice
Imaginea organizaţiilor publice cu vocaţie naţională este foarte importantă
pentru funcţionarea lor în cadrul societăţii. Cu atât mai mult se impune acest lucru în
cazul organizaţiilor din sfera educaţiei, sănătăţii, culturii, siguranţei şi apărării
naţionale, a căror situare în social conferă imaginii lor publice un grad înalt de
relevanţă.
Organizaţiile enumerate mai sus nu pot funcţiona eficient în societate decât dacă
se bucură de o largă susţinere socială, determinată în primul rând de încrederea
populaţiei în aceste organizaţii.
Relaţiile publice ale unei organizaţii reprezintă un filtru al comunicării, filtru
care lasă să treacă şi chiar amplifică circulaţia mesajelor favorabile şi, totodată,
împiedică sau atenuează impactul mesajelor nefavorabile. Relaţiile publice realizează
un compromis strategic şi controlat între nevoia de comunicare şi nevoia de
transparenţă, pe de o parte, şi nevoia de discreţie şi de confidenţialitate, pe de altă parte.
Rolul serviciilor şi a acţiunilor de relaţii publice este acela de a construi imaginea
identitară a organizaţiei, de a o apăra şi de a o îmbunătăţi cu orice ocazie, de a crea şi
de a întreţine relaţii bune şi îndirect profitabile cu cele mai influente categorii de public.
,,Formularea unei strategii de imagine trebuie să ţină seama de factorii strategici
care definesc starea de ansamblu a organizaţiei, situaţiile favorabile care pot fi folosite
de aceasta şi elementele din mediul social care îi sunt potrivnice. Cei mai cunoscuţi
factori strategici, cu implicaţii majore asupra imaginii organizaţiei sunt: punctele tari
ale organizaţiei, punctele slabe, oportunităţile şi ameninţările. Cele mai cunoscute
tehnici de construire a imaginii organizaţiei sunt: utilizarea ,,efectului haloului” (
utilizarea imaginii unei organizaţii, unui individ sau unui fenomen, ce are deja
reputaţie, pentru a obţine un plus de credibilitate pentru organizaţia proprie).”
( Chiciudean, 2000, p. 19)
Criza de imagine: reprezintă acel stadiu de deteriorare a gradului de notorietate , a
reputaţiei şi încrederii publice ce pune în pericol funcţionarea sau existenţa unei
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organizaţii. Aceasta înseamnă că produsele sau serviciile nu mai au aceeaşi căutare pe
piaţă, iar onestitatea scopurilor, corectitudinea şi legalitatea acţiunilor organizaţiei
devin subiect de dezbatere publică sau juridică.
Cauze care pot genera apariţia unei crize de imagine (Chiciudean şi Ţoneş, 2010,
pag.127-131):
o Incapacitatea organizaţiei de a-şi crea şi gestiona o identitate puternică, relevantă
atât în interior, cât şi în cadrul extraorganizaţional.
o Lipsa de preocupare a managementului pentru promovarea şi gestionarea unei
imagini coerente.
o Imposibilitatea ca organizaţia să aibă controlul total asupra mesajelor care
creează vizibilitatea în spaţiul public
o Incapacitatea organizaţiei de a asigura o imagine coerentă, credibilă şi stabilă
prin compatibilizarea mesajelor.
Criza de imagine este cumulativă şi mult mai profundă decât alte tipuri de criză.
Efectele crizei organizaţionale încetează odată cu rezolvarea ei prin restructurare,
redefinirea scopurilor şi obiectivelor, eliminarea cauzelor incidentelor, accidentelor şi
conflictelor. Efectele crizei mediatice încetează imediat ce mass-media consideră că
,,şi-a făcut datoria” de a supune judecăţii publice activitatea organizaţiei şi între timp a
găsit un nou subiect ,,fierbinte”.
Datorită crizei de imagine, o organizaţie poate rămâne stigmatizată pe toată
durata existenţei sale, dacă nu se întreprinde nimic pentru refacerea imaginii publice.
 Relaţia cu presa în situaţii de criză.
Mass- media aduc permanent în atenţia opiniei publice organizaţii care se confruntă
cu situaţii de criză. Presa este mai atrasă de evenimentele ,,nefericite” decât de cele
curente, deoarece aceste fapte au un potenţial mai mare de emoţionare şi implică mai
multe categorii de oameni (victime, familiile lor, colegi, autorităţi). În situaţiile de criză
conducerea organizaţiei este preocupată de măsurile de urgenţă şi, de aceea, e puţin
dispusă să sprijine munca jurnaliştilor de căutare a informaţiilor. Lipsa de interes sau
eforturile depuse pentru a întârzia publicarea unor ştiri îi vor determina pe jurnalişti să
facă apel la alte surse (de obicei mai puţin informate) sau să se pronunţe deschis
împotriva organizaţiei (Deschepper, 1990, p. 129).
 Gestionarea crizei
Nu există reţete miracol pentru stăpânirea unei situaţii de criză. Gestionarea unei
crize de imagine se poate face mai uşor, rapid şi eficient dacă instituţia respectivă şi
liderul ei au o reputaţie şi o imagine bune, dacă există o identitate organizaţională la
care se raportează cei care fac parte din instituţie, dacă există personal abilitat a se
ocupa de partea de comunicare, şi, nu în ultimul rând, dacă managementul instituţiei
acţionează rapid, prompt, transparent şi eficient, asigurând o comunicare optimă a
instituţiei, atât intern, cât şi extern.
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O bună gestionare a crizelor de imagine se face prin elaborarea de programe, de
strategii, de analize instituţionale care să determine punctele forte şi punctele slabe, o
bună comunicare internă şi externă cu toţi actorii implicaţi în activităţile de zi cu zi ale
instituţiei, asfel încât orice situaţie de criză care ar apărea, dacă ar apărea, să vină pe
un fond solid, unitar, puternic şi bine gestionat, astfel încât efectele acesteia să fie
minime şi limitate. ,,Comunicarea corectă cu comunitatea, înainte şi în timpul crizei,
poate să ajute organizaţia să-şi păstreze reputaţia câştigată în faţa acestei categorii de
public” ( Coman, 2009, p.173)
Gestionarea crizelor de imagine în instituţiile publice trebuie să se desfăşoare în
conformitate cu reglementările în vigoare cu privire la informaţiile de interes public
aşa cum sunt reglementate în consituţie şi Legea 544/2001. În textul aceleiaşi legi se
menţionează faptul că instituţiile publice trebuie să desemneze o persoană care să aibă
rolul de purtător de cuvânt şi să poată da curs solicitărilor mass media într-un mod
profesionist; se menţionează obligativitatea organizării unor conferinţe de presă lunare,
mijloacele de informare în masă trebuind a fi informate în timp util cu privire la
organizarea acestor conferinţe de presă;
Strategia şi planul de gestionare a situaţiilor de criză în instituţiile publice trebuie
să aibă în vedere natura informaţiilor solicitate, timpul în care acestea trebuie să fie
soluţionate, o comunicare deschisă, transparentă, onestă dar în acelaţi timp riguroasă
şi serioasă cu comunitatea şi cu mijloacele de informare în masă.
Bibliografie:
Chiciudean I, 2000. Gestionarea imaginii în procesul comunicării, Bucureşti, editura
Licorna
Chiciudean I, Ţones V. 2010, Gestionarea crizelor de imagine, Bucureşti, editura
Comunicare.ro
Coman C. 2009, Comunicarea de criză, Iaşi, editura Polirom
Popescu D. 1998, Arta de a comunica, Bucureşti, editura Economică
Rogojinaru A. 2003, Teme de relaţii publice, Bucureşti, editura Ars Docemdi
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Avantajele și dezavantajele școlii online

Prof. pentru înv. preşc: Vlaicu Cătălina-Elena
Şcoala Gimnazială Bughea de Jos,
G. P. N. Valea Măcelarului, Bughea de Jos, Argeş

„Educația e pâinea sufletului.”
Educația reprezintă unul dintre cei mai importanți piloni ai societății având o
putere covârșitoare și asupra celorlalte domenii de activitate.
Educația copilului se începe încă din perioada antepreșcolară, acest lucru
determinând schimbări importante în viața copilului.
Deși există educația și școala tradițională și anume „față în față”, acum un foarte
mare impact îl are școala online.
Preșcolarul de 3-4 ani, având dificultăți de adaptare în cadrul grădiniței, datorită
faptului că este dependent de părinte, că nu înțelege prea bine ce i se spune și nu se
exprimă destul de bine la această vârstă îi este mult mai greu să se descurce cu acest
tip de școală online, datorită faptului că este nevoie de o anumită perioadă de exersare
cu echipamentele specifice acestui tip educație.
Diferența dintre cele două tipuri de educație este destul de mare deoarece pe
lângă avantaje există și dezavantaje.
Câteva dintre avantajele educației și școlii online sunt:
 informațiile pot fi redate într-un mod cât mai rapid fără a mai fi nevoie de
alte căutari din cadrul cărților;
 elevul nu se mai deranjează să ajungă la școală atât de repede, el putând să
întârzie și să intre după profesor;
 cadrele didactice pot lua legătura într-un mod foarte rapid cu anumite
persoane din cadrul comunității locale, cu părinții sau bunicii.
 elevul nu mai este nevoit să care un bagaj încărcat de cărți de care au nevoie
în cadrul orelor;
 se pot face rapid schimburi de experiență atât între cadrele didactice, cât și
între elevii din alte instituții școlare;
 programul este mai flexibil, nu este ca într-o oră de clasă etc.
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Dezavantajele însă sunt și ele destul de mari deoarece:
 nu toți copiii dispun de internet și de mijloace de comunicare prin internet,
neavând o situație financiară foarte bună;
 comunicarea dintre elevi nu mai poate fi redată față în față, lucrul acesta
presupunând faptul că elevii nu mai pot socializa așa cu o faceau înainte;
 la clasele mici, copiii nu mai pot scrie literele, cuvintele și propozițiile cu
ajutorul învățătorului, acest lucru fiind realizat de părinte, iar acesta trebuie să
își aloce timp pentru propriul copil;
 în cazul copiilor mici, un mare rol îl au părinții care să îi ajute în realizarea online
a activităților, însă nu toți stau acasă, mulți dintre ei având un serviciu;
 foarte mulți copii pot să nu se implice în participarea orelor online;
 unii pot manifesta probleme de natură fizică cum sunt: durerea ochilor, de
coloană, de cap, de gât etc. pe care le pot avea atunci când stau în fața
calculatoarelor;
 pot exista foarte multe dificultăți în utilizarea tehnologiei.
Deși activitatea școlii online poate avea avantaje și dezavantaje, educația
tradițională rămâne educația de bază în formarea directă, mai ales a copilului de
grădiniță, deoarece este o educație mult mai accesibilă și mult mai cunoscută.
Bibliografie:
 Revista învățământului preșcolar și primar 1-2/2014, Editura Arlequin,
București;
 Învățământul preșcolar în mileniul III, Editura Reprograph, Craiova, 2014;
Site:
http://www.proverb.ro/category/categorii/proverbe-despre-educatie/
https://www.dascalidedicați.ro/invatarea - online-avantaje-și-dezavantaje/
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EDUCAȚIA DIGITALĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR

Prof. înv. preșc. Vodă Ana - Maria
Colegiul Tehnologic ”Spiru Haret”, Piatra Neamț

Educația și îngrijirea timpurie a copiilor trebuie considerate drept baza
sistemelor de educație și de formare, fapt care se traduce prin asigurarea condițiilor
optime de dezvoltare în perspectivă a competențelor cheie.
În primii ani ai copilăriei se formează bazele capacității de a învăța pe tot
parcursul vieții. Învățarea este un proces gradual, iar construirea unor premise
puternice în copilăria mică reprezintă o condiție prealabilă pentru dezvoltarea
competențelor și pentru succesul educațional de la nivelurile superioare, fiind, în egală
măsură, esențială pentru sănătatea și pentru starea de bine a copiilor.
Programa şcolară pentru educaţia timpurie valorifică paradigma curriculară
centrată pe competenţe şi fundamentează demersurile educaţionale pe copil şi pe
activitatea de învăţare a acestuia ca proces, respectiv pe dobândirea unor
comportamente care să asigure premisele dezvoltării competențelor cheie mai târziu.
În perioada preșcolară se manifestă curiozitatea și interesul pentru cunoaștere.
Copiii socializează în afara mediului familiei, se joacă și comunică despre propriile
nevoi. În această perioadă sunt în dezvoltare comportamentele socio-afective,
cognitive, de comunicare și de limbaj, psihomotorii, iar crearea experiențelor de
învățare se poate realiza și cu ajutorul tehnologiei informatice.
Situația pandemică prin care trece țara noastră a adus o serie de schimbări în ceea
ce privește desfășurarea cursurilor în unitățile de învățământ: suspendarea cursurilor
desfășurate față în față și trecerea în sistemul online. Învățarea digitală a început să o
înlocuiască pe cea tradițională având un rol crucial în educație.
Învățământul online nu se poate desfășura fără instrumente digitale, de aceea,
este nevoie de o selecție clară, ținându-se cont de valențele pedagogice pe care acestea
le oferă: interacțiune, colaborare, comunicare, evaluare, dar și de nevoile,
caracteristicile sau nivelului de dezvoltare al grupei.
Datorită implementării stării de urgență, prin care atât cadrele didactice, cât și
preșcolarii au fost nevoiți să rămână la domiciliu, activitățile au fost gândite a fi
susținute online sincron, cu limitări în ceea ce privește durata de expunere la mijloacele
de comunicare virtuală (calculator, laptop, tabletă, telefon mobil), sau asincron.
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Se recomandă ca frecvența optimă a activităților să fie de 2 - 3 sesiuni online pe
săptămână, utilizând platforma Google Classroom/ ZOOM, cu participare directă cu o
durată adaptată timpului optim de ecran pentru această vârstă între 15 și 30 de minute.
Pentru desfășurarea activităților asincron cadrele didactice pot încărca pe
platformele digitale dedicate preșcolarilor diferite resurse educaționale, dar folosirea
acestora, de către preșcolari, este bine să se realizeze în afara spațiului digital. O
modalitate oportună de lucru este înregistrarea audio/ audio - video a unor secvențe
didactice care prezintă modele educaționale – aria artelor vizuale, a abilităților practice,
muzică și mișcare etc. menite să motiveze copiii să exerseze munca independentă, fără
a-i fixa în spațiul online și a prelungi inutil timpul de ecran.
Desfășurarea acestor activități online presupune eforturi de coordonare și
cooperare cu părinții. În alegerea instrumentelor digitale, profesorii trebuie să
urmărească valențele pedagogice ale acestora (gradul de interacțiune, de comunicare și
colaborare, dezvoltarea competențelor secolului al XXI-lea etc.).
Utilizarea e-tehnologiilor salvează timp și energie, captându-se ușor atenția
preșcolarilor având ca beneficii pentru aceștia crearea unui mediu de învăţare mult mai
confortabil, dar care necesită suportul adulţilor (al părinţilor, în cazul învăţării de
acasă).
Totodată preșcolarii au beneficiat de mai mult timp petrecut cu părinții, au
acumulat noi informații în domeniul IT, învățând să utilizeze un instrument digital
(telefonul mobil, tableta, calculatorul) în scop educativ, au avut posibilitatea să învețe
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 copilul lor se raportează la actul instructiv educativ, nivelul de implicare al acestuia în actul instructiv - educativ, au beneficiat de
feed - back în timp real atât de la copil, cât și de la cadrul didactic, au învățat că
tehnologia poate oferi o nouă formă de educație dirijată pentru preșcolar.
Învățământul online determină valențe formative, este modern, rapid, asigură
diferențierea învățării, are o plajă largă de aplicabilitate, dar… lipsesc sentimentele,
încurajările, empatia, zâmbetul sincer al copilului și al profesorului.
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Cu pasi mici, construim o scoala mare!

Voinea - Ignat Iulia Violeta
Școala Gimnazială Ferdinand I,
Com. Movila, Jud. Ialomita

Motto: „Să nu-i educăm pe copii pentru lumea de azi. Această lume nu va mai
exista când ei vor fi mari. Și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci
să-i învățăm să se adapteze.” (Maria Montessori)
Educația este un tip particular de acțiune umană, o intervenție sau direcționare,
o categorie fundamentală a pedagogiei.
Platon definea educația ca fiind „arta de a forma bunele deprinderi sau de a
dezvolta aptitudinile native pentru virtute ale acelora care dispun de ele.” Aristotel, în
lucrarea sa „Politica”, considera că „educația trebuie să fie un obiect al supravegherii
publice, iar nu particulare”.
În concluzie educația are următoarele caracteristici: pune accent pe oameni,
urmărește dezvoltarea unor calități umane și explorarea orizonturilor, este orientată
predominant spre pregătirea pentru viață, are în vedere, cu precădere, întrebări asupra
existenței, vizează cu precădere dezvoltarea unei stări sau a unei structuri atinse,
finalitatea în educație îmbină viziunea pe termen scurt cu cea pe termen lung.
Activitatea educațională este dinamică și flexibilă în același timp, iar educația
stimulează idealul ființei umane exprimat prin „a fi și a deveni”.
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.
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.
Sunt multiple modalități prin care o școală se poate remarca într-un mod plăcut,
pe lângă rezultatele obținute de către elevii săi la concursurile sau examenele naționale,
modul în care aceștia sunt încurajați și ascultați poate determina o detașare în
clasamentul celor mai bune școli.
Activitățile în care sunt angrenați copiii, contribuie de asemenea la crearea unei
bune imagini,dar dezvolta nu doar latura cognitivă a copiilor, ci și latura socio-umană,
esențială în viața de adult. Activități ce țin de protejarea mediului înconjurător,
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activități de anteprenoriat, de caritate în parteneriat cu Crucea Roșie sunt doar câteva
din multiple activități care pot crește prestigiul unei instituții de învățământ.
Și cum nu doar elevii sunt părți ale educației, ci și cadrele didactice, nevoia
acestora permanentă de formare, duce la creșterea prestigiului unei școli. Un professor
bine informat și în pas cu schimbarea vine în ajutorul elevului, contribuind semnificativ
la succesul școlar al acestuia.
Să nu scăpăm din vedere un subiect destul de discutat în ultima perioada,
bullyingul. Profesorii informați, preocupați pentru bunăstarea elevilor ,crează pentru
aceștia un mediu prielnic creșterii și dezvoltării lor, stopând în rândul acestora factorii
perturbatori ai succesului școlar. De aceea contribuția personală adusă imaginii școlii
în această privința a fost participarea la cât mai multe cursuri de formare și
perfecționare. Cursuri care au avut drept scop dezvoltarea mea profesională și așa cum
menționam mai sus, nu se poate face performanță fără a fi suficient de pregătit.
Ca si cadru didactic, în puținul timp petrecut la catedră am încercat să aduc un
plus imaginii școlii. Modalitatea prin care am încercat acest lucru a fost folosirea în
mod deosebit a metodelor active-participative in activitatea cu elevii. Acestea vin in
sprijinul învățării, facilitând înțelegerea noțiunilor și creând un mediu ludic.
Activitațile extracurriculare sunt de asemenea menite să dea culoare pozitivă
imaginii școlii. Consider că în această privință am adus și eu un aport, implicând copiii
în diferite activități, menite să celebreze cele mai importante evenimente și să implice
copiii în învățare într-un mod cât mai plăcut: “Ziua Romaniei, Carnavalul Toamnei,
Colindători prin sate, Ziua Marelui Poet Eminescu, Ziua Unirii”.
Toate acțiunile întreprinse în această direcție ar putea atinge un maxim de
eficiență și ar putea contribui la obținerea unor beneficii vizibile dacă sunt bine
planificate.
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Liceul Tehnologic “Tudor Vladimirescu” –
scurtă prezentare

Prof. Teodorescu Marcela-Mihaela

Liceul Tehnologic “Tudor Vladimirescu” din comuna Tudor Vladimirescu,
judetul Galati a luat ființă la 1 septembrie 1960 având profil teoretic și a reprezentat
timp de peste 60 de ani, locul spre care pasii multor generații de elevi s-au îndreptat în
căutarea cunoasterii pentru formare în viață.
Miile de absolvenți aflați acum în toate colțurile țării și chiar ale lumii, oameni
ale căror loc însemnat în societate este și rezultatul perindării lor pe aceste meleaguri
sunt dovada vie a existenței acestei mici instituții de învățământ din mediul rural.
Astăzi liceul are în planul de învățământ profilele: științe ale naturii și servicii tehnician în comerț, devenind din anul 2011 liceu tehnologic. Din nefericire fenomenul
demografic manifestat la nivel național afectează în prezent și instituția noastră de
învățământ, care funcționează acum cu doar o singură clasă de liceu pe nivel.
În general elevii Liceului Tehnologic “Tudor Vladimirescu” fac parte din copiii
comunității tudorene și sunt foști elevi ai școlilor gimnaziale care sunt subordonate
instituției liceului. Dar in fiecare an scolar, elevi din comunitățile vecine aleg se devină
elevii nostri și să-și petreacă următorii patru ani în mediul școlar oferit de noi, din
motive lesne de înțeles.
Suntem o instituție de invățământ din mediul rural, care deși aflată la
aproximativ 50 de kilometri de cele mai apropiate două orașe din județ, respectiv,
Galați și Tecuci, are în componența sa, majoritar profesori titulari, foarte bine pregatiți
și cu experiență la catedră, a căror evoluție în sistemul educațional a fost parcursă
respectând normele și metodologiile în vigoare, în special în privința formării continue
în cariera didactică.
Corpul profesoral constituie alături de elevi, componenta umană care stă la baza
structurii unei instituții de învățământ. Principalii actori ai procesului educațional sunt
elevii și profesorii. Fară aceștia, existența în funcțiune a unei instituții de învățământ
nu ar mai fi posibilă. De aceea, liceul nostru a avut și are în continuare ca și obiectiv
principal centrarea pe nevoile elevilor și ale dascalilor, în așa fel încât rezultatele
muncii celor doua componente să nu se lase așteptate.
În prezent dotările tehnice la standarde moderne de care se bucură instituția
noastră de învățământ, precum: accesul fiecarei clase la conexiune prin internet, laptopuri, videoproiectoare, table albe și table interactive, constituie pentru elevi și cadrele
didactice, modalități de realizare și parcurgere a lecțiilor mult îmbunătățite,
transformând procesul de predare-învățare în unul interactiv, facil de adaptat și înțeles.
Un alt atu al instituției, consta în implementarea proiectelor din granturi
europene dar și a altor tipuri de proiecte. Un proiect la care liceul nostru a aplicat și pe
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care l-a avut în desfășurare între anii 2017-2021, a fost proiectul din granturi europene
ROSE.
ROSE a facut parte din Programul Național al Ministerului Educației „Sprijin la
bacalaureat, acces la facultate” și a contribuit la atingerea obiectivelor stabilite prin
strategia de reducere a părăsirii timpurii a școlii și la îmbunătățirea oportunităților de
participare în învățământul terțiar, pentru populația României. Pentru desfășurarea
acestui proiect liceul nostru a prevăzut realizarea activităților remediale la disciplinele
pentru examenul de Baclaureat în scopul creșterii ratei de promovabilitate. Activitățile
remediale au fost susținute și de activitati extracurriculare constând în: club de teatru,
vizite la teatru, revista scolii, vizite la universități din România, acordare de masă caldă,
a căror scop a fost acela de a crește numărul de beneficiari din randul elevilor.
Una dintre activitătile extracurriculare care s-a bucurat de cel mai real success
în cadrul proiectului, a fost aceea a clubului de teatru. De-a lungul celor 4 ani de
desfășurare a proiectului, elevi din diferite clase de liceu au facut parte din echipa
clubului și au participat la punerea în scenă a numeroase piese de teatru, cum ar fi:
“Coana Chirița”, “O scrisoare pierdută”, “Enigma Otiliei”, “Domnul Goe” etc. Aceste
puneri în scenă au fost promovate la nivel local, la serbările de sfârșit de an școlar, de
ziua liceului cât și în afara instituției școlare prin diseminare, fiind postate pe pagina
oficială a instituției școlare, pentru promovarea imaginii acesteia. Este important de
precizat că tot prin intermediul acestui proiect, liceul a achiziționat recuzita și
costumația de teatru cu ajutorul căreia piesele de teatru realizate au fost autentice și
bine puse în scenă.
Atașez mai jos, imagini facând parte din piesa de teatru “Enigma Otiliei”,
realizată în al doilea semestru al anului scolar 2020-2021 și promovată de ziua liceului
Sfinții Constantin și Elena în mediu online, datorită situației pandemice:
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IMPORTANȚA MEDIULUI AFECTOGEN
PENTRU COPILUL CU DEFICIENȚE MINTALE

Profesor: Teodorovici Cristina
CSEI Suceava

Trăirile afective exprimă raporturile de satisfacție ori de insatisfacție ale
persoanei față de stimulările și situațiile date, atitudinile sale de aprobare ori respingere,
de căutare sau evitare a stimulilor afectogeni. Procesele afective angrenează în
desfășurarea lor o seamă de subsisteme neurofuncționale nespecifice, cu ecou în cele
mai profunde mecaisme vegetative, în formațiunile reticulate, ca și în structurile
complexe ale emisferelor cerebrale.
La fel ca și în celelalte fenomene psihice, procesele afective nu pot fi înțelese
decăt din relațiile reciproce dintre organism și mediu, din atitudinile omului față de
muncă, societate și față de sine însuși. Teoriile care consideră procesele afective ca
manifestări ale unor forțe interioare sau ca reacțiimecanice la stimulenți ai lumii
obiective, sunt deopotrivă neștiințifice și sterile.
Fenomenele afective, ca și fenomenele psihice, sunt condiționate de influențele
externe, numai că aceste influențe se exercită nemijlocit, reflectându-se prin întreaga
structură psihică a personalității.
Copilul, vine pe lume ca orice pui de animal firav, neajutorat, inconștient și nu
caută decât să-și asigure cerințele instinctuale care îi asigură viața. Legea lui este
satisfacerea foamei, culcuș comod, liniște și senzație de bine pe care i le asigură
îngrijirile și afecțiunea celor din jur.
În timp ce copilul crește, învață și își dezvoltă, pe rând, capacitatea intelectuală,
afectivitatea și particularitățile viitoarei sale personalități – care se formează datorită
interacțiunii continue între factorii interni și cei externi.
Privită în perspectivă și retrospectivă, câteva din etapele vieții, joacă un rol
hotărâtor în formarea unui om:
- copilăria, în care educației i se cere să pună baza viitorului echilibru psihic al
adultului, evitând greșelile educative care pot fi cauza unor iremediabile deviații
mintale și sufletești;
- pubertatea și adolescența, care prin dezechilibrul organic și neurohormonal
menit să transforme copilul în adult, produc o schimbare profundă în sfera afectivă.
Copilăria este într-adevăr ,,vârsta de aur’’, vârsta când acea comoară vie pe care
o reprezintă copăilul se poate transforma într-o cunună prețioasă sau se poate risipi ,,
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în cele șapte vânturi’’. Meșterii făurari vor fi în prima etapă părinții, ajutați ulterior de
dascăli, sprijiniți de marea comunitate a oamenilor, a societății și a colectivului.
Cea mai bună educație este cea pe care o aplică părinții uniți într-o căsnicie
fericită, echilibrată din punct de vedere psihico-fizic. Familia, privită ca nucleu social,
influențează întreaga evoluție de viață a omului și își pune amprenta cu evidență pe
întreaga personalitate.
Un cuvânt potrivit spus la timpul său, o măsură educativă dreaptă, un remediu
medical dacă este cazul, evitarea stărilor prelungite de anxietate îl pot face pe copil să
se dezvolte bine și armonios.
Familia se impune ca un factor cu cea mai puternică influență asupra copilului
prin continuitate, afectivitate și autoritate. Nimic nu poate înlocui căldura sufletească
ce se răsfrânge în sufletul copilului mic, ființă neajutorată.
Căldura afectivă, pe care copilul o găsește în familie este condiția fundamentală
a plămădirii unui fond sănătos al sufletului uman, iar autoritatea, pe care în mod normal
părinții și-o capătă prin demnitate și exigență, este condiția cultivării respectului față
de om și societate, sentiment pe care îl găsim la temelia celui mai autentic umanism.
Copiii au nevoie de dragoste, de dragoste deschisă manifestată, dar și de
severitate. Unele trebuințe bio-psihice ale copilului se înscriu în domeniul afectiv.
Satisfacerea sau nesatisfacerea nevoii afective lasă urme adânci în cursul vieții omului.
Afectivitatea este un stimulent constant și necesar al oricărei dezvoltări psihice,
dezvoltare care este un proces cu rădăcini adânci în mediul social, familial și cultural.
Mulți psihologi consideră afectivitatea drept starea psihică cea mai profundă,
cristalizată în jurul Eului, ca un răspuns dominator și unificator al întregului psihism la
modificările unei tendințe psihice. Ea avertizează conștiința de starea bună sau rea a
organismului biopsihic, ne indică utilitatea obiectelor și situațiilor pentru noi și în ce
măsură ele convin sau nu trebuințelor noastre. Relația organism – mediu, ca și orice
modificare a metabolismului și echilibrului endocrin, este înregistrat afectiv.
Deficiența mintală nu este ca fenomen reversibilă, dar are totuși, în planul
personalității o evoluție pozitivă, dacă mediul cultural, educativ și sistemul de relații
afective interindividuale și de grup se constituie ca factori și mijloace compensatorii.
Recuperarea, în special în direcția principală a structurării personalității, asigură și
mijlocește deficientului mintal posibilitatea integrării sociale.
Stă în puterea educației, mai ales în primii ani ai copilăriei, de a contribui la
dezvoltarea ulterioară a personalității, dependența în mare măsură de regimul de viață
din familie, unitatea de ocrotire, școala, mediul social, cultural în care elevul își
desfășoară activitatea. Copilul nu trebuie să simtă lipsa afecțiunii materno-paterne
care-i oferă posibilitatea de dezvoltare ca personalitate și îi va permite integrarea întrun sistem de relații sociale.
Din varietatea extremă a formelor de tulburare a comportamentului afectiv
evidențiez pe cele mai des întâlnite în practica educațională:
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-Crizele de afect sunt descărcări puternice ale afectelor primare care se manifestă
prin agitație motorie, țipete, răgete, tendința de violență, automutilare;
-Mânie, furie, pe fondul unei afectivități crescute, crize de râs, de plâns fără
motivare;
-Teamă, frică, comportament de apărare;
-Inhibiție afectivă, defensivitate, retragere, izolare, negativism;
-Somnolență, dezinteres, apatie, trecerea rapidă de la apatie la explozii afective:
râs-plâns, respingere-adeziune, tristețe-bucurie etc;
-Enurezis nocturn, onicofagie, anorexie, vise terifiante, agitație motorie;
-Instabilitate psihoafectivă relațională, hipermotivitate, impulsivitate;
-Tulburări ale ritmului vorbirii, ale fonației și articulației.
În urmaaplicării la clasă a unui grupaj de teste, am observat trei tipuri de relații
afective care pot apărea între membrii grupului: atracție, repulsie, indiferență.
Testul familiei, al lui Louis Corman, oferă posibilitatea de a surprinde și releva
aspecte ale afectivității, inteligenței, simbolismului, nivelului grafic și al structurilor
formale – elemente structurale ale personalității. Testul oferă atât posibilitatea relevării
relațiilor afective ale grupului familial, cât și explorarea conflictului sufletului
copilului. Elementul esențial pe care acest test caută să-l scoată în evidență este relația
interpersonală în cadrul familiei. Instrucțiunea prevede ca fiecare copil să deseneze
familia sa.
Testul mesei festive, al lui C. Păunescu, relevă relațiile afective valorizate ale
subiectului cu sine și cu societatea. Instrucțiunea prevede: sărbătorești ziua ta de
naștere. Cu ocazia acestui eveniment important și plăcut din viața ta se organizează o
masă festivă. Trebuie să inviți la această masă 13 persoane pe care tu le vrei. Persoanele
se vor așeza la masă pe locul indicat de tine, după voia ta. Tu fixezi locul fiecărei
persoane, prin scrierea numelui pe scaun.
Testul de aspirație, tip compunere ,,Ce-mi doresc plăcut ăn viață’’, urmărește a
releva trebuințe ce corespund motivației superioare, bazându-se pe ipoteza că
mecanismul, pentru care sistemul afectiv este un amplificator, depinde atât de fondul
genetic cât și de rolul factorului social.
Modul de prelucrare a testelor ne oferă o serie de date care duc la concluzia că
familia rămâne mediul natural al copilului și de la care acesta așteaptă înțelegere,
îngrijire și îndrumare, dar mai ales afecțiune – hrana sufletească; factorul afectiv fiind
adevăratul drive care se impune în dezvoltarea personalității copilului.
Activitatea de instruire și educare a deficientului mintal trebuie desfășurată întrun climat generator de stări afectiv-emoționale(plăcere, bucurie, succes) care duc la
acțiunea înțeleasă ca trebuință, necesitate, utilitate. Starea afectivă generalizată pe care
și-o elaborează individul și care definește gradul lui de îndepărtare sau de apropiere și
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coeziunea psihologică în sistemul relațional dat, are o mare importanță pentru
comportamentul afectogen.
Educația, în cadrul normal al vieții sociale școlare, dezvoltă cunoștințe, dar
acționează și asupra formării trăsăturilor de caracter a intereselor, a laturii morale și
proiective ale personalității. Procesul educației deficientului mintal trebuie să fie bazat
pe relația afectivă cadru didactic-elev, elev-elev, elev-familie.
În cadrul acestui sistem de relații, copilul nu trebuie privit ca un simplu obiect al
educației, ci un om în formare și dezvoltare, cu nevoile și interesele lui personale. O
relație apropiată între educator și elev impune cunoașterea și înțelegerea copilului,
atitudine caldă și plină de solicitudine față de copil.
Afectivitatea este un stimulent constant ;i necesarv oricărei dezvoltări psihice,
dezvoltare care este un proces cu rădăcini adânci în mediul social, familial și cultural.
Bibliografie:
1. Păunescu, Constantin, Deficiența mintală și organizarea personalității, Editura
Didactică și Pedagogică, București,1977;
2. https://ro.m.wikipedia.org>wiki>Afectivitatea.
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII

Profesor Țilică Liliana Ștefania
Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Sf. Andrei” Gura Humorului

În promovarea imaginii școlii trebuie să avem în vedere anumite aspecte de care
fiecare beneficiar al acesteia să țină cont, de la cadre didactice, la elevi, părinți și nu în
ultimul rând comunitatea din care face parte instituția de învățământ.
Cadrele didactice au un rol definitoriu în ceea ce privește dezvoltarea continuă a
școlii prin actul educațional. Acestea trebuie să se preocupe atât de dezvoltarea
personală, cât și de cea profesională în mod special pentru ca actul didactic să fie
adaptat permanent la cerințele noilor generații, al timpului prezent în care informația
și digitalizarea au luat amploare mai ales în sfera învățământului.
Deschiderea cadrelor didactice spre nou intervine favorabil în dezvoltarea
continuă a școlii și implicit în promovarea imaginii acesteia. Asigurarea calității actului
educațional, personalizarea ofertei educaționale la nivel instituțional prin diversificarea
și flexibilizarea acesteia în funcție de piața muncii, de interesele și nevoile partenerilor
și beneficiarilor educației este o modalitate eficientă de promovare a imaginii școlii.
Interesul părinților în principal pentru rezultatele educaționale pozitive ale elevilor,
obligă instituția de învățământ să creeze și să promoveze o imagine pozitivă în
comunitate.
Aceasta se realizează cu ajutorul cadrului didactic din școală care trebuie să fie
perceptiv la schimbare și la tot ce înseamnă nou.
Educația individualizată, adaptată la particularitățile fiecărui elev cu CES din
unitatea noastră, folosirea metodelor și mijloacelor moderne, strategiile de predare
atractive, vor conduce la motivarea elevilor și implicit vor îmbunătăți imaginea asupra
școlii. Elaborarea unor proiecte la nivel local, județean, național sau internațional cu
scopul de a multiplica experiența pozitivă și exemplelor de bună practică în
managementul instituțional realizează de asemenea, promovarea imaginii instituției.
Activitățile extrașcolare au o deosebită influență formativă având la bază toate formele
de acțiuni turistice, ateliere de creație, concursuri și parteneriate cu alte instituții
sprijinind promovarea imaginii școlii.
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 atât la nivel local cât și județean, național sau
internațional. Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin
publicarea tuturor reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face școala
accesibilă.
Aspectele pozitive despre școală transmise sponsorilor, autorităților locale și
județene, părinților, mențin școala în atenția generală a comunității. Pentru realizarea
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acestui deziderat este indicat să se creeze în școală o atmosferă primitoare și expresivă,
amplasând la vedere materiale promoționale, produse ale activității elevilor școlii care
să pună în valoare munca de echipă.
Siteul web și pagina de facebook a școlii actualizate frecvent, în care să se
regăsească informații despre activitățile și proiectele care se derulează la nivelul
unității cât și revista școlii au de asemenea un rol important în promovarea imaginii
școlii în comunitate.
Elaborarea unor proiecte locale care să vizeze multiplicarea experienţei pozitive
și a exemplelor de bună practică in managementul instituţional aduc o imagine pozitivă
unității de învățămînt. De asemenea, personalizarea și actualizarea frecventă a ofertei
educaţionale la nivel instituțional prin diversificarea și flexibilizarea acesteia în funcţie
de nevoile elevilor, a profesorilor și a ofertei de locuri de muncă pe piața muncii aduc
un plus de încredere în rândul elevilor, al părinților și al membrilor comunității.
Prezența elevilor în special din mediul rural, impune o colaborare eficientă cu
reprezentanţii acestora. Implicarea elevilor în proiecte comunitare cum ar fi activitățile
de ecologizare aduc un plus de imagine instituției din care aceștia fac parte.
De asemenea, promovarea unor proiecte focalizate pe reducerea abandonului
școlar, susținerea elevilor cu dezavantaj social și conduite de risc, reprezintă alte
priorități de luat în considerare.
Toate acestea contribuie la o imagine cât mai bună a școlii, în centrul căreia se
află profesorul care prin competențele și abilitățile sale, utilizând cele mai diverse
metode și tehnici de lucru, asigurând un învățământ modern și de calitate oferă tinerilor
posibilitatea de a se dezvolta armonios, de a atinge maximul potențialului.
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII
Beneficiile și dezavantajele adoptării modernității educaționale

Prof. dr. Ţintatu - Comănescu Elena - Cremona
Şcoala Gimnazială Traian- Piteşti

Când am constatat că problemele actuale pe care trebuie să le rezolve societatea
românească în domeniul educaţiei sunt aceleaşi cu ale altor state europene occidentale,
mi-am spus că suntem, într-un fel, mai aproape de mentalitatea lor. Deşi experienţa
profesională este diferită, nevoile economice sunt altele, implicit inserția în piaţa
muncii variază, se poate afirma că există elemente comune în ceea ce priveşte
raportarea activităţii profesorului la comunitatea căreia îi aparţine.
Având în vedere marile schimbări ce au loc în educație, cariera de cadru didactic
devine tot mai atractivă, însă pot fi făcute încă multe pentru a o îmbunătăți. Michiel
Heijnen, din cadrul Universității de Științe Aplicate din Utrecht, ia în discuție ultimele
evoluții.
O educaţie în schimbare
Lumea se schimbă, și, odată cu ea, societățile europene. Globalizarea,
digitalizarea și evoluțiile socio-culturale și economice creează noi oportunități, însă
impun și cerințe noi oamenilor și societăților, cerințe pe care încă nu le putem prevedea
pe deplin. Apar noi industrii și profesii, pentru care trebuie pregătită o forță de muncă
tot mai diversificată și conștientă de sine.
Prin urmare, educația din secolul al XXI-lea nu mai pregătește elevii pentru
vechea paradigmă. În plus, constatăm că învățarea formală nu se mai oprește în jurul
vârstei de 20 de ani. Învățarea pe tot parcursul vieții a devenit noua normă. Educația
face tranziția de la învățarea standardizată la cea personalizată, de la birocrație la
circumscrierea procesului de învățare în jurul elevilor și profesorilor, de la randament
la calitate și inovare, de la inegalitate la șanse egale, de la învățare formală, în școală,
la învățare informală, pe tot parcursul vieții. Elevii nu mai sunt doar disciplinați, ci
stimulați. Educația le permite să experimenteze și să eșueze. Îi impulsionează să
producă viitorul în loc să reproducă trecutul.
Aceasta înseamnă că școala începe să semene tot mai mult cu un centru de
inovare, un loc în care se formează noi competențe, în care învățarea are un caracter
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multidisciplinar și interdisciplinar, un loc care ține cont de întrebările și nevoile
personale ale elevilor și în care tehnologia joacă un rol de sprijin fundamental.
Cariera didactică în schimbare
Educația modernă și rolul în continuă schimbare al profesorilor aruncă o nouă
perspectivă asupra carierelor acestora. Profesorii se perfecționează continuu, grație
unui proces de profesionalizare și creație colectivă, alături de colegi. Profesia didactică
devine tot mai dinamică, creativă și palpitantă. Toate acestea contribuie la creșterea
gradului de atractivitate al perspectivei de a deveni și a rămâne profesor.
“În ciuda tuturor acestor evoluții, uneori este foarte greu să găsim profesori noi
și să-i păstrăm pe cei activi.” Printre motivele des invocate se numără lipsa unor
perspective de avansare în carieră, salariile relativ mici și volumul mare de muncă.
Educația mai este percepută și ca o „capcană”: odată intrat în sistem, este dificil să
practici altă profesie.
Așadar, date fiind schimbările din educație și procesul didactic, cariera de
profesor devine tot mai atractivă.
Cu toate acestea, mai sunt încă multe de făcut pentru a atrage oamenii spre
profesia didactică:
asigurarea unor parcursuri de formare personalizate, care iau în calcul
competențele și experiența dobândite anterior (facilitând astfel tranziția către această
carieră);
 o infrastructură de profesionalizare în care au loc atât preferințele personale, cât
și un program de jos în sus, capabil să inspire;
 înființarea unor comunități de învățare, în care profesorii debutanți și cu
experiență se documentează și proiectează educația împreună;
 investiții în școli, percepute ca organizații de învățare, cu o cultură deschisă, în
care profesorii noi sunt primiți “cu brațele deschise” și sunt susținuți în mod activ;
 facilitarea tranziției către o carieră de profesor hibridă, una care combină cariera
didactică cu o altă meserie (antreprenor, polițist, cercetător etc.). La urma urmei, acest
model se potrivește manierei în care tinerii profesioniști își construiesc cariera,
deoarece tot mai puțini își aleg o meserie pe viață.


Schimbările din educație conduc la schimbări la nivelul profesorilor și al
carierelor acestora. Cu toate acestea, existența unui sprijin extern poate contribui
decisiv la accelerarea procesului care are ca rezultat o carieră didactică atractivă și
durabilă în secolul al XXI-lea, o condiție sine qua-non pentru o educație de calitate în
aceste vremuri schimbătoare.
Lumea în schimbare
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De ceva timp suntem europeni şi nu mai ştim ce este doar al nostru şi ce aparţine
de-acum tuturor...Dacă satul este ceva mai conservator, cu oraşul se produc
transformări spectaculoase.
Irina Nicolau scria despre ”elevul-pelican”, cel care adopta primul chifteluţele
de la Mc Donald s, experimenta formule excentrice de locuire, absorbea ca buretele
reclamele, melodramele şi serialele de la televizor, asimila ultima modă, indiferent în
ce se exprima ea, vestimentaţie, comportament, vorbire, alimentaţie. Dar ceea ce-l
defineşte şi-l trădează, în acelaşi timp, este respectul exagerat pentru relaxare , gadget
şi festivitate.
Ce să înţeleagă elevul nostru din toate aceste repere care lui îi construiesc
identitatea? Cum îl putem ajuta? Cum să facem ca să nu ne pierdem şi noi, adulţii, în
labirintul de semne şi simboluri? E tare greu să te plasezi între tradiţie şi inovaţie.
Astăzi telefonul mobil dotat cu internetul de rigoare a scurtat distanțele și a
comprimat timpul. Nu mai sunt diferențe majore între școala de la sat și cea de la oraș.
Mă refer la dotarea tehnică și mai puțin la confortul pe care spațiul școlii îl oferă. Mai
sunt și excepții… Am văzut un reportaj la știrile naționale în care se arăta ce înseamnă
școala românească într-o comună din județul Cluj, cum omul sfințește locul și cum
aveai impresia ca te afli undeva în vestul Europei.
Care sunt, așadar, beneficiile si care sunt dezavanajele modernității
educaționale? Cred că adaptarea elementului specific, autohton, la multiculturalitate,
implicit valorizarea lui reală sunt undeva la început, indiferent că ne referim la educație,
carieră didactică sau mentalitatea unui grup.
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Oglindă, oglinjoară,
care este cea mai frumoasă școală din țară?

Autor: prof. Emanuela Țiț
Școala: Liceul Greco - Catolic „Iuliu Maniu” Oradea

Conducerea unei școli, personalul didactic și nedidactic, respectiv elevii care
învață pe băncile școlii respective sunt o oglindă a acesteia. Liceul Greco-Catolic „Iuliu
Maniu” din Oradea este o școală cu tradiție, care caută, prin fiecare acțiune, să
cinstească ceea ce înseamnă un învățământ de calitate.
Această școală ne oferă un mediu modern, plăcut și favorabil pentru desfășurarea
procesului de predare-învățare. Astfel, și profesorilor și elevilor le revine datoria de a
păstra vie imaginea școlii.
Ca angajați sau învățăcei ai acestei școli, consider că, o reprezentăm, la fel cum
ne reprezentăm și țara, de fiecare dată, în orice circumstanțe, prin fiecare gest al nostru.
Noi nu doar purtăm emblema școlii, noi suntem emblema școlii.
În calitate de profesor de limba germană, dar și de diriginte am efectuat diverse
activități care aduc un plus de imagine școlii. În rândurile imediat următoare am să
amintesc câteva dintre aceste activități.
Aș dori să încep cu participarea la un curs finanțat prin programul Erasmus+. În
cadrul programului au fost organizate activități în care fiecare participant la curs a
trebuit să-și prezinte țara, orașul și școala de proveniență. Concret, am avut pregătită
în acest sens o prezentare ppt.
O altă activitate vizibilă a fost implicarea, în calitate de prof. diriginte al clasei a
V-a B, la o acțiune de plantare de flori. Proiectul Faleza Florilor s-a desfășurat în două
etape. Prima etapă a presupus curățarea jardinierelor de pe malul Crișului, iar a doua
etapă, desfășurată primăvara, a presupus plantarea florilor. La acest proiect au
participat un număr de 27 de elevi. Pe lângă promovarea propriu-zisă, prin participarea
la proiect, am mai scris și un articol pentru site-ul școlii despre această activitate.
Articolul este răspândit mai apoi în mediul online. Astfel, vorbim despre o popularizare
a activităților, și implicit a liceului nostru. Mai multe detalii despre această activitate
se pot citi la adresa: https://liceuliuliumaniu.ro/2021/06/14/sa-fie-culoare/
Ieșirile la teatru, pe care le organizez în cadrul Consiliului Elevilor, reprezintă și
ele o modalitate de promovare a imaginii școlii. Și aceste ieșire sunt finalizate printrun articol, publicat pe site-ul școlii și postat apoi pe pagina de facebook a liceului
nostru.
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Ultimul articol poate fi citit accesând următorul link:
https://liceuliuliumaniu.ro/2020/02/21/8282/
Pe lângă aceste activități aș dori să mai amintesc și rezultatele obținute la
concursuri și olimpiade cu elevii. Fiecare rezultat înseamnă un punct în plus pentru
școala noastră.
Așadar, școala o oglindim prin fiecare faptă. Cea mai frumoasă școală e cea în
care respectul, credința, iubirea și înțelegerea primează. Iar Liceul Greco-Catolic „Iuliu
Maniu” ne oferă aceste valori.
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Elevii iubesc orele de AVAP

Prof. Toader Monica Dorina
Clasa a III a C
Școala Gimnazială Avram Iancu, Oradea

Uitându-mă peste pozele clasei, nu am putut să nu remarc cât de harnici au fost
în ultima lună de școală din 2021 și cât de multe au realizat. Astfel, am scris un mini
jurnal al activităților artistico plastice pentru clasă (așa să rămână peste timp).Îi felicit
sincer, pe dragii mei delfinași (suntem Clasa delfinilor) și le doresc să dea tot ce e mai
bun din ei și în 2022!
Elevii clasei a III a C de la Școala gimnazială “Avram Iancu”, Oradea începând
cu 14 noiembrie (data intrării în postul Crăciunului) au dat startul confecționării
lucrărilor artistico plastice în acompaniamentul unor colinde tradiționale românești sau
internaționale.
Fiind iubitori recunoscuți ai orelor de AVAP (arte vizuale și abilități practice)
au desfășurat activități specifice acestei discipline cu tema iarna și sărbătorile de iarnă
aproape zi de zi.
După cum sunt obișnuiți deja elevii clasei delfinilor, dimineața, la venirea la
școală până la începerea orelor de cele mai multe ori îi aștepta pe bănci diverse lucrări
pe care până la finalul zilei sau săptămânii le finalizau.Ziua de miercuri când în orar
aveau două ore de AVAP era mult așteptată , iar implicarea lor era la maxim.
Tehnicile utilizate au fost variate: de la colorat (cu carioci, creoioane colorate),
decupat, decorat, origami la modelare din lut, pictură sau ștampilare/ dactilopictură.
Materialele au acoperit și ele o paletă bogată, multe fiind materiale reciclabile (role de
hârtie, pahare de plastic de unică folosință, cofrage de ouă, capace de la cutii, etc).Au
lucrat individual, dar și în echipe (brazi din diverse modele).
De fiecare dată s-au realizat expoziții cu lucrările realizate apelându-se la metoda
turul galeriei pentru evaluare și autoevaluare.
Produsele realizate au avut ca scop final: înfrumusețarea sălii de clasă,
portofoliul personal al elevilor, oferirea celor dragi sau valorizarea lor la tradiționalul
Târg de Crăciun organizat în școala noastră în scop caritabil.
Activitățile de acest gen au o mare importanță în viața școlarului mic, în
formarea armonioasă a personalității acestuia: pe lângă cultivarea capacității de a
realiza diverse lucruri hande made, dezvoltarea gustului estetic, chiar și antreprenorial,
aduc în primul rând relaxarea și bucuria în clasa de elevi. În același timp îl apropie pe
elev de muncă, de viața socială, îi formează priceperi, deprinderi, aptitudini practice.
Fiecare activitate desfășurată în cadrul lecțiilor de AVAP conduce la achiziționarea
unor cunoștințe, la dezvoltarea unor abilități.
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Promovarea imaginii grădiniței

Prof. în înv. preșcolar Toader Raluca
Grădinița cu P. P. “Step by Step” Galați

La nivelul fiecărei unități de învățământ se elaborează un plan instituțional de
promovare a imaginii acesteia, prin care se urmărește îndeplinirea unor obiective
precum 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
institutional, personalizarea ofertei educaţionale la nivel instituţional prin
inovare,diversificare şi flexibilizare a acesteia în funcţie de nevoile şi interesele
partenerilor şi beneficiarilor demersului educational, 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.
Promovarea imaginii grădiniței se poate realiza prin derularea unor parteneriate
în cadrul comunității 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 constă 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.
Parteneriatul educaţional cu familia are drept obiective iniţierea părinţilor în
problemele specifice educaţiei din grădiniţă privită ca un ,,microgrup” din care copilul
face parte, dobândirea de către părinţi a unor abilităţi de relaţionare cu copii.
Parteneriatul grădiniţă-familie construieşte relaţii strânse între cele două medii ale
educaţiei, stabileşte un sistem de valori apropiat între acestea, care poate avea un efect
benefic asupra copiilor.
Parteneriatul cu școala ne ajută să realizăm un schimb de opinii în ceea ce priveşte
necesitatea unui mediu educaţional stimulativ și îi ajută pe preșcolari în familiarizarea
cu mediul educaţional în care vor păşi în curând.
Parteneriatul cu Biblioteca este foarte important deoarece favorizează trezirea
interesului şi a curiozităţii copiilor pentru literatură. conştientizarea părinţilor şi a altor
factori educaţionali din cadrul comunităţii cu privire la rolul pe care îl au cărţile în
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formarea şi dezvoltarea copiilor, stimularea preşcolarilor de a desfăşura activităţi care
să contribuie la propria formare. Proiectul vizează formarea unei atitudini pozitive a
preşcolarilor faţă de cărţile pentru copii, orientarea acestora spre literatură, precum şi
realizarea unor noi forme de colaborare între educatoare, reprezentanţi ai bibliotecii şi
părinţi.
Parteneriatul cu poliţia vine în competare prin intensificarea activităţii de
sprijinire a copilului preşcolar în dobândirea de cunoştinţe, capacităţi şi deprinderi care
să-i permită cu uşurinţă sa acceada la condiţiile de mic pieton.
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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Activități educative realizate
pentru promovarea imaginii unităţii de învăţământ

Profesor învăţământ preşcolar Toderici Cristina
Grădiniţa «Samariteanul» Tg-Jiu

Imaginea unei institutii este un patrimoniu, fie că este moștenită, fie că este
inclusă în totalitatea bunurilor instituției, fie că este apreciată ca o dimensiune
subiectivă. Ca obiect de patrimoniu, imaginea se gestionează, se administrează la fel
ca orice alt bun patrimonial al instituției, indiferent de natura acestuia. O imagine bună
a instituției are o influență covârșitoare asupra succesului ei și asupra percepției în
rândul publicului larg. Dimpotrivă, o imagine negativă afectează, uneori într-o manieră
incredibilă, succesul instituției. Ca să fie eficientă, imaginea trebuie să evoce ceva, să
spună ceva, trebuie să invite, în esență, la un posibil și permanent dialog.
Dar este important să facem o deosebire între identitate și imagine. Identitatea
se referă la modalitățile prin care o instituție urmărește să se identifice pe sine, iar
imaginea reprezintă modul în care publicul larg percepe instituția respectivă. Instituția
își creează propria identitate cu scopul de a modela imaginea publicului larg despre ea
însăși, imagine care este determinată pentru fiecare persoană în parte de o serie de
factori. În acest context elementul-cheie devine cultura organizațională a 269 școlii
care identifică semnificațiile acesteea, reprezintă codul genetic al organelor școlare,
prin care are loc dezvoltarea școlii per ansamblu prin cultură.
Formarea imaginii unei organizații se poate realiza aplicând o anumită
„politică”, ce ţine pe de o parte de stilul managerial al conducătorului organizaţiei şi
pe de altă parte de activitatea desfăşurată de angajaţi. Promovarea imaginii reprezintă
acţiunea de convergenţă şi de interferenţă a reclamei, publicităţii, utilizarea liderilor de
opinie şi a tehnologiilor de creare a evenimentelor pentru formarea unei imagini unitare
şi multidimensionale prin transmiterea unor mesaje.
Pentru a face promovare instituției Grădiniţa « Samariteanul » Tg-Jiu, eu, ca şi
cadru didactic particip încă de la sosirea mea în grădiniţă la acest lucru, în felul
următor:
În anul 2016, am lucrat în colaborare, pentru formarea unui site al grădiniţei. Sa creat cu ajutorul platformei wordpress, unde am învăţat să editez acele adrese din
spatele site-ului care afişează pe pagina principală. Am avut parte de o experienţă
plăcută şi în prezent, după mai multe îmbunăţăţiri site-ul nostru arată aşa:
https://gradinitasamariteanultgjiu.wordpress.com/.
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Tot în anul 2016, din contul personal de Facebook, am creat o pagină Facebook
a grădiniţei, numită Grădiniţa Samariteanul Nr 18, unde postam în fiecare lună
activităţile pe care le realizam în unitatea noastră, fiecare grupă cu folderul ei şi fiecare
tip de activitate, respectiv video sau activitate de opţional, în alt folder separat. În urma
acestui fapt, grădiniţa noastră a început să fie mai cunoscută, mai contactată şi mulţi
părinţi ne-au abordat iniţial prin acest intermediu.
În aceeaşi perioadă a anului 2016, fiind în parteneriat cu Biserica Penticostală
Golgota, am început să postăm video-uri de la serbări în canalul de YouTube Biserica
Golgota, iar anual preşcolarii pregătesc o serbare pe care o prezintă în cadrul unei slujbe
a Bisericii, unde au posibilitatea să fie văzuţi şi făcuţi cunoscuţi.
M-am înscris pentru examenul de titularizare din anul 2017 şi am fost repartizată
la Grădiniţa „ Mihai Eminescu „ din Tg-Jiu, unde am fost cunoscută ca şi cadru didactic
al grădiniţei de unde fac parte, iar în anul 2019, când m-am înscris la examenul de
definitivat, doamna metodist Gabi Rusu, tocmai de la Grădiniţa „ Mihai Eminescu „
din Tg-Jiu a fost la mine în inspecţie.
De asemenea, pentru examenul de definitivat, am participat în incinta
Inspectoratului Şcolar Judeţean la pregătirea organizată, unde am avut parte să facem
cunoştinţă mai multe grădiniţe din oraş, chiar şi din judeţ.
Pe parcursul desfăşurării activităţii mele, am participat la cercurile pedagogice
organizate începând cu anul 2016 până în prezent, unde am avut parte să afişez o
imagine a grădiniţei prin convorbiri cu alte cadre didactice.
În acest timp, anul 2016 până în prezent, în fiecare an, înpreună cu copiii, am
vizitat oraşul Tg-Jiu şi anume: Parcul Coloanei fără sfârşit, Poarta Sărutului, Masa
tăcerii, Primăria Municipiului Tg-Jiu, Tipografia Universităţii « Constantin Brâncuşi»,
Biblioteca « Christian Tell». Am vizitat de asemenea şi înprejurimile: Casa de vacanţă
de la Bâltişoara, Fabrica de ciocolată de la Novaci. La toate aceste activităţi, am purtat
ecusoane cu numele grădiniţei noastre.
Preşcolarii noştri au fost înscrişi până în prezent la proiecte educaţionale precum:
proiect ecologic « Şi cei mici fac fapte mari», concursuri educaţionale « Amintiri din
copilărie », « Formidabilii », « Micii olimpici ».
Iar peste tot unde merg, spun cu toată bucuria că am un loc de muncă
binecuvântat şi promovez o imagine fericită a Grădiniţei « Samariteanul » Tg-Jiu.
1. Andriţchi V. Dimensiuni ale paradigmei managementului resurselor umane în
învăţământ. Chişinău: Lumina, 2014. 2
2. Cojocaru V. Schimbarea in educatie si Schimbarea manageriala. Chisinau:
Lumina, 2004
3. Iosifescu Ș. Calitatea educaţiei: concept, principii, metodologii. București,
2008.
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MARKETINGUL ONLINE - PROMOVAREA ȘCOLII

Profesor TOFAN OLGA SIMONA,
CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ ,,SF. ANDREI,
Gura Humorului

Rețelele de socializare sunt unul dintre cele mai bune locuri pentru a ne prezenta
școala digital către viitoarele familii. Rețelele sociale sunt adesea locul în care multe
instituții prezintă partea frumoasă a vieții școlare. De la povești și postări care
evidențiază evenimente sociale ale elevilor, până la fotografii și videoclipuri care
surprind frumusețea și agitația unei școli în plină desfășurare. Rețelele sociale rămân
unele dintre cele mai captivante instrumente de marketing disponibile.
Se caută mereu modalități inteligente de a atrage elevi. În timp ce în anii trecuți
școlile se bazau în mare măsură pe reclame publicate în ziare și pe anunțuri radio pentru
a genera conștientizare, marketingul online devine o modalitate din ce în ce mai
populară de a ajunge la părinți. Acest lucru este mai important ca niciodată în mediul
competitiv de astăzi, în care un număr tot mai mare de părinți au posibilitatea de a alege
unde să-și trimită copiii pentru a obține o educație de calitate.
Pe măsură ce școala își perfecționează temele de marketing, cadrele didactice au
posibilitatea de a descoperi câte pot spune despre școala lor Așa cum părinții vizitează
mai întâi site-ul școlii pentru a determina dacă este sau nu potrivit pentru copilul lor,
acum ei caută adesea profilurile rețelelor sociale ale școlii pentru a-și da o idee despre
cum este școala și pentru a fi la curent cu ceea ce se întâmplă acolo.
Părinții sunt utilizatori intensi de Facebook așa că este un loc ideal pentru școli
pentru a ajunge la părinți. Pagina de Facebook a unei școli servește ca un spațiu
comunitar minunat în care membrii familiei pot posta fotografii cu evenimente și alte
ocazii speciale care implică școala, iar personalul poate, de asemenea, să partajeze
instantanee și actualizări de la activitățile școlare. Mărturiile părinților și ale
personalului pot fi deosebit de eficiente.
Alte canale, cum ar fi Twitter, YouTube, ar putea merita, de asemenea,
explorate. În timp ce părinții sunt activi pe Facebook, educatorii sunt deosebit de activi
pe Twitter,. YouTube este o resursă excelentă pentru școli pentru a partaja clipuri video
și actualizări despre ceea ce se întâmplă cu școala.
LinkedIn este o platformă pentru profesioniștii care doresc să-și dezvolte
rețelele. Școala va avea nevoie de cel puțin o pagină LinkedIn de bază, astfel încât
angajații și absolvenții tăi să o poată adăuga la profilurile lor.
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Când caută o școală potențială pentru copiii lor, părinții vizitează adesea site-ul
școlii mai întâi pentru a culege cât mai multe informații despre mediul și cultura școlii,
ofertele educaționale și orice activități care ar putea stârni interesul copiilor lor.
Oferirea unui site web ușor de utilizat, care poate fi navigat intuitiv pe computere
desktop, laptopuri și dispozitive mobile deopotrivă, este cheia pentru a intra în legătură
cu acești părinți și pentru a le oferi informațiile pe care le caută, fie că este vorba despre
un calendar al evenimentelor viitoare, directoare de contacte sau numărul de telefon
principal al școlii.
Blogul unei școli, accesibil publicului, oferă o privire interioară asupra vieții
școlii și a ceea ce o face specială. În mod ideal, blogul ar trebui actualizat în mod
regulat, astfel încât părinții să știe să revină des pentru a vedea cele mai recente
știri. Postările de blog ar trebui să includă povești captivante despre viața la școală,
precum și fotografii și clipuri video, care tind să atragă mai mult interes și să inspire
oamenii să partajeze postările în rețelele lor personale pe rețelele sociale.
Furnizarea de butoane de partajare a rețelelor sociale pentru postările de pe blog
este o altă modalitate excelentă de a permite părinților și profesorilor să împărtășească
povestea școlii cu potențialii solicitanți și familiile acestora. Postările de blog sunt
ideale pentru a fi afișate într-un buletin informativ prin e-mail de școală, care este o
modalitate excelentă de a comunica în mod proactiv cu părinții și de a-i ține la curent
cu știrile școlii și ale comunității, precum și despre evenimentele și termenele limită
viitoare importante. Stabilirea unui calendar regulat pentru trimiterea de buletine
informative ajută la asigurarea faptului că și părinții sunt ținuți la curent în mod
regulat.
Rețelele de socializare au o multitudine de beneficii pentru strategia de
marketing. Distribuind frecvent știrile școlii și invitând părinții să-și împărtășească
comentariile și feedback-ul, școlile pot construi o relație mai strânsă și mai
semnificativă cu părinții și comunitatea. Cu cât postările sunt mai convingătoare, cu
atât îi facem pe oameni să vorbească mai mult, creând o comunitate școlară mai
interconectată și mai prietenoasă
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MICII ECOLOGIȘTI

Prof. înv. preșcolar: TOMA DELIANA-ELENA
Grădiniţa Liceului de Arte "Marin Sorescu", Craiova

„Educaţia copilului trebuie să urmărească dezvoltarea respectului faţă de mediul
natural.” (art. 29, « Convenţia cu privire la Drepturile Copilului »)
Educaţia ecologică constituie unul din obiectivele care se regăseşte la toate
disciplinele de învăţământ.
Interdisciplinaritatea ne oferă posibilitatea de a prezenta copiilor obiecte şi
fenomene într-o relaţie de intercondiţionare şi a-i face să înţeleagă pericolul
dezechilibrului natural determinat de influenţa omului. Pentru a ne convinge şi a
convinge că este posibilă şi necesară educaţia ecologică la grădiniţă , am derulat o
multitudine de activităţi pe această temă.
Pentru început, pornind de la proverbul “un gram de practică face cât o tonă de
teorie” am amenajat cu copiii, spaţiul „Micii ecologişti”. Am ales împreună şi mascota
ce ne va însoţi pe drumul descoperirii secretelor naturii, un iepuraş pe care l-am botezat
„Ecologel”. El este prietenul copiilor şi îi va îndruma în activităţile de îngrijire a
mediului înconjurător.
Ecologel le-a prezentat copiilor dicţionare, atlase zoologice, albume, colecţii din
natură, reviste pentru copii, pliante şi afişe, prin care ei s-au simţit mai aproape de
natură.
L-au desenat şi apoi l-au dus acasă, în camera lor, astfel încât, să fie o legătură
cât mai apropiată între ei.
Ecologel nu este mereu la fel, ci are diverse înfăţişări: când este trist, el le arată
copiilor indiferenţa oamenilor faţă de natură şi contribuţia acestora la poluarea
mediului; când este fericit, el le prezintă aspecte din viaţa omului în armonie cu natura.
Într-o zi, el ne-a propus o plimbare prin parcul din apropierea grădiniţei. Am
urmărit copaci, ferigi şi ciuperci, am adunat diverse plante şi tipuri de frunze, ghinde,
am ascultat cântecul păsărelelor, am respirat aerul proaspăt şi am jucat diverse jocuri
în aer liber. Totul părea minunat.
Dar bucuria noastră a luat sfârşit, când ajutaţi de Ecologel , am descoperit resturi
menajere, crengi rupte din copaci, cuiburi de păsărele dărâmate, plante rupte din
rădăcină şi aruncate, desene încrustate în scoarţa copacilor. Copiii şi-au exprimat
imediat dorinţa de a-l înveseli pe Ecologel şi au dorit să cureţe totul, dar nu eram
pregătiţi. Ne-am întors în ziua următoare cu saci şi mânuşi de protecţie. Chiar dacă
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suntem mici, muncind împreună, am terminat curăţenia foarte repede şi mulţumirea se
citea pe chipul tuturor. Ecologel era din nou vesel.
Copiii au descoperit în direct cauzele care duc la degradarea mediului. Ei ştiu
acum că ambalajele de plastic sau metal nu dispar singure în natură, resturile menajere
degajă un miros înţepător, iar prin arderea lor se elimină în atmosferă gaze toxice ce
duc la îmbolnăvirea noastră, a oamenilor. Astfel, mesajul lor ecologic a fost: „Nu
aruncaţi gunoiul în natură!”.
Discutând cu copiii despre ceea ce am observat în natură, am remarcat cât de
liberă era comunicarea lor în afara spaţiului grădiniţei şi cât de mândri erau de munca
lor. Am decis atunci să revenim periodic în acel colţ de parc şi să-l îngrijim, să realizăm
mesaje ecologice pe care să le lipim pe copaci şi poate, în felul acesta vom reuşi să
schimbam comportamentul acelora care, după ce s-au relaxat, lasă în urmă un adevărat
dezastru ecologic.
Pentru a-i obişnui cu Calendarul naturii, copiii descoperă din grădiniţă că vremea
este starea atmosferei Pământului la un moment dat, care aduce temperaturi scăzute
sau ridicate, ploi, zăpezi, grindină, ea influenţând zilnic viaţa şi activitatea oamenilor
în diferite moduri.
Ecologel a propus ca zilnic, pe rând, fiecare copil să fie meteorologul de serviciu.
Astfel, copiii dobândesc capacitatea de a sesiza transformările petrecute în natură şi
recunosc fenomenele meteorologice şi simbolurile acestora: zi cu nori, zi cu soare,
ploaie, vânt, ninsoare, etc. Pornind de la caracteristicile meteorologice ale zilei
respective, copiii vor aşeza în căsuţă jetonul corespunzător stării vremii.
Rolul Soarelui în vreme a fost descoperit de către copii tot cu ajutorul lui
Ecologel. În activitatea de observare a naturii, după ce s-au lăsat mângâiaţi de razele
călduţe ale soarelui, s-a purtat un dialog prin care ei au descoperit că „Soarele”
încălzeşte „Pământul”, că atunci când este ascuns de nori sau dacă suflă un vânt rece,
temperatura scade. Ei au mai aflat că razele solare fixează vitamina D în oase, având
efecte benefice în creşterea sănătoasă a copiilor, dar şi că o expunere îndelungată la
soare are efecte negative, provocând boli ale pielii. Folosind carton, staniol auriu şi
hârtie colorată, copiii au confecţionat „Chipul Soarelui”, personalizându-l şi
expunându-l în clasă.
Cu ocazia Zilei Pământului, am desfăşurat o activitate practică în parteneriat
grădiniţă – şcoală, în care preşcolarii, ajutaţi de şcolarii de la clasele primare, au
confecţionat ecusoane, steguleţe cu mesaje ecologice şi coifuri din ziare vechi. Apoi
am organizat marşul ecologic „S. O. S. NATURA!” prin școală.
Copiii au învăţat că reciclând hârtia salvează pădurea şi că respectul faţă de
natură se însuşeşte de mic, şi-au îmbogăţit vocabularul activ cu expresii din domeniul
ecologiei şi au avut o atitudine de dezaprobare faţă de cei care încalcă legile nescrise
ale naturii.
Activitatea ecologică începe în grădiniţă şi trebuie continuată toată viaţa.
Orientarea copiilor spre ceea ce este semnificativ şi apoi punerea în situaţia de a
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produce idei, opinii personale, conduce la interrelaţionarea eficientă cu unele aspecte
ecologice. Copiii pot să-şi asume responsabilităţi, dar uită repede de ele. De aceea
trebuie îndrumaţi, stimulaţi, evaluaţi permanent.
Instituţiile de învăţământ au obligaţia de a organiza o vie şi susţinută mişcare de
ocrotire a mediului, iar copiii pot să formeze marele val de apărători ai naturii.
Adevărata educaţie în materie de ecologie îşi va atinge scopul când se va reuşi ca tânăra
generaţie, viitorul de mâine, să fie convinsă de necesitatea ocrotirii naturii şi va deveni
factorul activ în acţiunea de împăcare a omului cu natura.
Educaţia cu privire la mediu trebuie să dezvolte la nivelul întregii populaţii
atitudini de respect şi responsabilitate faţă de resursele naturale în vederea ocrotirii lor.
Pentru atingerea acestui ţel, o importanţă deosebită o are sistemul educaţional.
Acest sistem este menit să dezvolte conştiinţa ecologică a oamenilor, în aşa fel încât
fiecare membru al societăţii să devină conştient de locul şi rolul său în natură şi
societate.
Bibliografie:
1. Pistol Mădălina, Din Nicoleta, „Ecologie 5 – 7 ani”, Bucureşti, Editura Erc
Press, 2004, pag. 10;
2. Vidu Alexandra, Predeţeanu Maria Lucia, „Prietenii naturii” – Ecologie – cls.
a III a – a IV a, Bucureşti, Editura Erc Press, 2004, pag. 69, 70;
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STUDIU PRIVIND FORMAREA NOȚIUNILOR DE LIMBĂ
ÎN CICLUL DE DEZVOLTARE

Prof. înv. primar Toma Mirela
Şcoala Gimnazială “Al. Macedonski” Craiova

La clasele a III-a și a IV-a (etapa gramaticală), elementele de construcție a
comunicării capătă un nivel accesibil de dificultate. Este etapa formării primelor
noțiuni propriu-zise de limbă. Elevii își însușesc în mod științific noțiuni de limbă prin
reguli și definiții, făcând apel la experiența lingvistică dobândită în etapa oral-practică.
Pe baza principiului concentric (reluarea pe un plan superior a celor învățate
anterior), cunoștințele sunt reluate, actualizate și aprofundate.
La clasa a III-a, conform curricumului, elevii învață noțiuni de morfologie:
cuvântul ca parte de vorbire: substantiv (comun, propriu, numărul), adjectivul, acordul
adjectivului cu substantivul pe care îl determină, pronumele personal (persoana,
numărul), numeralul – recunoaștere, verbul (persoana, numărul, pronunțarea și scrierea
corectă a verbelor „a fi” și „a lua”1
Noțiunile de sintaxă (cuvântul - parte de propoziție) sunt introduse în ordine:
predicatul, predicatul verbal, propoziția (comunicarea cu un singur predicat), subiectul
(simplu, exprimat pin substantiv, pronume personal), propoziția simplă, părți principale
de propoziție, propoziția dezvoltată, părți secundare de propoziție.
În clasa a III-a introducerea noțiunii de subiect se face pornind de la textul suport.
Textele literare incluse în manuale sunt astfel alese încât cuprind toate elementele de
limbă română prevăzute în programa școlară, însușirea acestora realizându-se pe baza
principiului predării integrate. 2
Sunt separate din text propozițiile în care subiectul apare în poziții diferite în
propoziție, exprimat prin substantive diferite – nume de ființe,de lucruri, etc. Aceste
situații variate permit comparații între diferitele cazuri luate separat și asigură
abstractizarea, desprinderea exactă a ceea ce este esențial în fiecare propoziție cu
privire la subiect.
Pentru a ajunge la definiția subiectului este necesară analiza fiecărei propoziții
în parte.
Prin abstractizare (operația gândirii prin care se desprind însușirile esențiale din
fiecare caz particular în parte) este subliniat faptul că în fiecare propoziție analizată
există o parte (de propoziție) care arată despre cine este vorba în propoziție, despre cine
se comunică ceva. Pentru a nu crea confuzii în mintea copiilor, se iau în considerare
Marcela Peneș, Limba și literatura română, manual pentru clasa a III-a,Ed. Marcela Peneș, București, 2005;
Gabriela Bărbulescu, Daniela Beșliu, Metodica predării Limbii și literaturii române în învățământul primar, Ed.
Corint, București, 2009, p.180;
1
2
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câteva caracteristici ale părții de vorbire: locul cesteia în propoziție, partea de vorbire
prin care este exprimată. Esențial rămâne faptul că partea de propoziție despre care sa vorbit arată despre cine se vorbește în propoziție.
Prin comparație (operația gândirii prin care se stabilesc asemănări și deosebiri
între fiecare din exemplele analizate) elevii vor fi conduși să facă o paralelă între partea
de propoziție analizată și celelalte cazuri similare din celelalte propoziții. Elevii vor
putea desprinde ceea ce este esențial de ceea ce este neesențial, pe baza comparației.
Faptul că parte respectivă de propoziție ocupă o anumită poziție în context sau faptul
că este exprimată printr-un anumit cuvânt (însușiri neesențiale) nu schimbă faptul că
ea arată despre cine se vorbește în propoziție (însușirea esențială).
Prin generalizare (operația gândirii prin care se reunesc însușirile esențiale
comune din mei multe cazuri particulare) se formulează definiția: ,,partea principală de
propoziție care arată despre cine sau despre ce se vorbește în propoziție se numește
subiect.”3
Elaborarea definiției subiectului este rezultatul eforturilor de gândire ale unei
activități proprii de cunoaștere și astfel este înțeleasă, devenind durabilă.4
Un mijloc util în anumite situații de analiză gramaticală îl reprezintă întrebările.
Subiectul se află cu întrebările: Cine?, Ce?, Despre cine?, Despre ce?
Prin folosirea întrebărilor, ca auxiliar în aflarea unei noțiuni gramaticale, se
realizează legătura dintre noțiunile gramaticale. Datorită utilizării lor excesive, sa ajuns
la privarea orelor de limbă română de un rol important al lor, acela de a contribui la
dezvoltarea gândirii elevilor. Atunci când li se acordă un rol prea mare, folosirea
întrebărilor poate duce spre o învățare mecanică.
O parte de propoziție este subiect nu datorită faptului că răspunde la întrebările:
Cine?, Ce?, ci pentru că arată despre cine se vorbește în propoziție. Folosind numai
întrebările, elevii pot confunda ușor subiectul cu complementul.
Încă din clasele anterioare, conform predării concentrice, elevii își însușesc
treptat o serie de cunoștințe preliminare despre subiect.
Este recomandat ca pentru recunoaștere și analiză să se folosească texte clare.
Se vor rezolva și problemele legate de ortografie și punctuație.
Odată învățate, noțiunile de limbă devin un instrument valoros în dezvoltarea
vorbirii corecte a elevilor. Cunoștințele teoretice de limbă sunt înțelese și asimilate
temeinic atunci când devin operante, adică sunt folosite în practica exprimării.
Sistemul concentric are consecințe practice, de ordin metodic: calea deductivă și
calea inductivă (procesul cu cel mai mare randament din punctul de vedere al solicitării
capacităților intelectuale).
Caracterul conștient al înțelegerii noii definiții este asigurat de măsura în care
elevii participă efectiv la elaborarea noii definiții, astfel încât formularea ei să fie o
consecință firească a eforturilor pe care le-au făcut sub îndrumarea învățătorului, pe
baza operațiilor de gândire. În activitatea de gândire pe care o întreprinde fiecare elev
trebuie să se facă apel la analiză și sinteză, la comparație, la abstractizare și
generalizare.
3
4

Marcela Peneș, Limba și literatura română, manual pentru clasa a III-a,Ed. Marcela Peneș, București, 2005, p.88;
Ioan Șerdean, Metodica predării limbii române la clasele I-IV, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1985., p. 120;
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Noțiunile gramaticale se însușesc pe baza înțelegerii legăturii dintre ele. O
noțiune gramaticală nu poate fi înțeleasă dacă e luată izolat, dacă e ruptă de un anumit
context în care se află. De exemplu, definiția predicatului ca parte de propoziție nu
poate fi însușită decât prin înțelegerea subiectului, care, de asemenea, e înțeles corect
după ce este corelat cu predicatul .5
În etapa gramaticală (a III-a și a IV-a) se pun bazele primelor noțiuni propriuzise de limbă, se asigură premisele fundamentării teoretice a deprinderilor de exprimare
orală și scrisă.
Regulile și definițiile gramaticale înțelese corect și aplicate în practica
exprimării, devin instrumente de autoreglare, de control și nu se uită, întrucât cel care
le folosește simte necesitatea lor. Exercițiile de tipul celor de sesizare a schimbării
semnificației unui cuvânt în funcție de contextul în care apare, jocurile didactice de
utilizare a categoriilor semantice- sinonime, antonime, omonime (fără menționarea
terminologiei lexicale), duc la dezvoltarea competenței de comunicare.
Datorită noțiunilor gramaticale nou introduse,se pot folosi diverse tipuri de
exerciții6:

Subliniați cuvintele care arată despre cine este vorba în propoziție:
Sub cerul negru, fără stele,orașul doarme.
Glasul apelor răsună în tăcerea nopții.

Subliniați subiectele, punând întrebarea predicatului:
Școala și-a deschis porțile. (cine a deschis?)
În bănci, copiii ascultă explicațiile învățătorilor. Zâmbesc foarte bucuroși elevii
clasei întâi Florile strălucesc fericite la ferestre.

Completați propozițiile următoare cu subiecte potrivite.
Exemplu: Au plesnit ……copacilor. S-a ivit……….cea crudă și lucioasă. S-au
întors păsările călătoare.

Formulați câte o propoziție în care cuvântul poartă, să fie, pe rând, subiect
și predicat.

Adevărat sau fals?
În propoziția:„ Au sosit cocorii din depărtări.” ,subiectul este:
a. „au sosit”
b. „depărtări”
c. „cocorii”

Realizaţi o scurtă compunere în care să folosiţi cât mai multe substantive,
cu titlul „Cabana de la munte”;

Alcătuiți propoziții simple astfel încât:
a. subiectul să fie în fața predicatului;
b. subiectul să urmeze predicatul.

Completați propozițiile,folosind pronume personal ecu funcție de subiect:
………………mergeam la teatru.
………………s-au dus la muzeu.
………………rezolvă multe probleme.
5
6

Ioan Șerdean, op. cit., p. 22;
Carmen Iordăchescu, Exerciții de limba română pentru clasele II-IV, Ed. Carminis, Pitești, 2007.,p.178;
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Înlocuiți subiectele exprimate prin substantive cu pronume potrivite:
Pomul a rodit. (el) Fructele zemoase atârnă printre crengi. Copiii încarcă lădițele.

Schimbați numărul subiectului și faceți modificările necesare:
Vrăbiuța ciripește voioasă.
Eu rezolv multe problema.

Înlocuiți predicatele din paranteze, astfel încât să se acorde cu subiectul
său:
A doua zi de dimineață, Iliuță, cu traista de mâncare după gât, (a porni) iarăși la
drum. (a pleca) pe malul râului. Nu (a se întoarce) la tatăl său, făcând din nou pe
obositul….. (după Povești cu tâlc)

Alcătuiți o propoziție simplă , iar predicatul să fie exprimat prin verb,
persoana I, numărul plural.

Alcătuiți o propoziție după schema următoare:
S parte secundară de propoziție P parte secundară de propoziție.
În clasa a IV-a sunt actualizate cunoștințele însușite anterior și adăugate noțiuni
și concepte noi: noțiuni de morfologie: timpul verbului, funcția sintactică de predicat
verbal, genul substantivelor, funcția sintactică de subiect, genul pronumelui personal.
Cunoștințele de sintaxă se îmbogățesc cu noțiuni de predicat verbal, subiect multiplu,
acordul predicatului cu subiectul, atributul (parte secundară de propoziție care
determină un substantiv), complementul (partea secundară de propoziție care
determină un verb).7
Conform programării concentrice în predarea noțiunilor de limbă, cunoștințele
sunt reluate, actualizate la clasa a IV-a. Cunoștințele de sintaxă se îmbogățesc cu
noțiuni de subiect multiplu, cu regula acordului predicatului cu subiectul, punctuația
părților de propoziție, părțile de vorbire prin care este exprimat subiectul.
Astfel, pe baza unui text suport care trebuie să fie clar și care să conțină diverse
situații de comunicare, elevii își vor aminti noțiunile de subiect învățate anterior: vor
identifica verbul din propoziții și vor stabili funcția lui în propoziție. Cu ajutorul
întrebărilor elevii vor fi conduși să stabilească cuvântul despre care se comunică ceva
cu ajutorul predicatului.
Reactualizarea funcției sintactice de subiect, se face prin definirea acesteia:
,,subiectul este partea principală de propoziție care arată cine face acțiunea sau se află
în starea exprimată de predicatul verbal.”8
După numărul cuvintelor (părților de vorbire) care răspund la întrebările ,,cine?”,
,,ce?”, ,,despre cine se vorbește în propoziție”, prin comparație (se arată deosebirile) se
stabilește că subiectul poate fi exprimat printr-o singură parte de vorbire – subiect
simplu, sau poate fi exprimat prin mai multe cuvinte – subiectul multiplu.
Raportul de coordonare în cadrul propoziției , în contexte comunicative simple,
poate fi valorificat prin exerciții de construire (dezvoltare) a unor subiecte multiple:
El, mama, Maria și trei dintre colegii săi au plecat în excursie.9
Marcela Peneș, Limba și literatura română, manual pentru clasa a IV-a, Ed Marcela Peneș, București, 2006;
Marcela Peneș, Limba și literatura română, manual pentru clasa a IV-a,p.99;
9
Angelica Hobjilă, Elemente de didactică a limbii și literaturii române pentru ciclul primar, Ed. Junimea. Iași,
2006, p. 177;
7
8
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Trebuie specificate regulile de punctuație referitoare la subiectul multiplu: între
cuvintele care alcătuiesc acest subiect se scrie virgulă dacă nu se află cuvintele ,, și”
ori ,,sau”.
Stabilirea părților de vorbire prin care se exprimă subiectul, este o etapă
importantă în predarea-învățarea subiectului ca parte de propoziție. În clasa a IV-a,
elevii constată că subiectul poate fi exprimat prin substantiv (comun sau propriu) și
prin pronume personal sau de politețe.
Pe baza textului suport se stabilește numărul substantivului prin care este
exprimat subiectul și numărul verbului prin care se exprimă predicatul. Se observă că
numărul verbului se schimbă în funcție de numărul substantivului sau al pronumelui
prin care este exprimat subiectul.
Elevii constată că ,, predicatul se acordă cu subiectul în număr”. Dacă subiectul
este multiplu, predicatul va fi la numărul plural. O regulă de punctuație care trebuie
stabilită este aceea că între subiect și predicat nu se pune virgulă.10
Raportul de interdependență/inerență (concretizat în acordul subiectului cu
predicatul) este abordat cu ajutorul exercițiilor de completare a unor propoziții
lacunare, cu cuvintele potrivite, sau exerciții de transformare a unor contexte
comunicative (prin modificarea categoriei gramaticale, a persoanei, a numărului, a
subiectului simplu în subiect multiplu), de tip pereche:
a.
copilul
au plecat
el și ea
se joacă
b.
eu
ei
scriu
ele
scriam
noi
c.
vreme
-s vechi
toate
e bine
tu
te-ntreabă
ce
trece
vreme
e rău
ce
vine
(+și nouă toate, și, și socoate) (M. Eminescu)
d.
„Ce-i pasă copilului când…
mama și tata
ni era îndestulată
casa
erau de-a pururi în petrecere cu noi
copiii și copilele megieșilor
se gândeau la neajunsurile vieții11
(I. Creangă)
Cu ajutorul exemplelor (al propozițiilor), se întărește ideea de propoziție simplă
și dezvoltată. Astfel, într-o propoziție cu subiect multiplu și predicat verbal, chiar dacă
mai multe părți de vorbire au funcția sintactică de subiect, propoziția este simplă.
Raportul sintactic de subordonare la nivelul propozițiilor este valorificat in
cadrul activităților de consolidare a cunoștințelor, prin exerciții de construire de
10
11

Marcela Peneș, Limba și literatura română, manual pentru clasa a IV-a ,p 100;
Angelica Hobjilă, op. cit.,347;
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enunțuri după scheme date: (S A P C) sau realizarea de scheme care să reflecte, în
plan grafic, raporturile sintactice:12
„S-au dus zilele de vacanță.”
Studierea limbii române în școală are o mare importanță prin faptul că însușirea
corectă a acesteia de către elevi devine condiția de bază în vederea realizării
obiectivului fundamental al învățământului, formarea omului în perspectiva integrării
lui rapide în societate.
Exercițiile gramaticale de tipul celor de utilizare a cratimei în scrierea
ortogramelor, exercițiile de ortografiere a formelor flexionare ale părților de vorbire
folosite în texte redactate, exercițiile de utilizare a semnelor de punctuație, spiritul logic
în care se desfășoară analiza gramaticală sunt un veritabil mijloc de antrenament pentru
dezvoltarea multiplelor tipuri de raționament.
Tipuri de exerciții care pot fi folosite13:

Exerciții de recunoaștere:

Subliniaţi cuvintele care arată despre cine se vorbeşte în propoziţiile următoare:
Sub cerul negru, fără stele, oraşul doarme.
Un dulce miros de rășină îmbălsăma aerul.
În albastrul cerului se învârtea încet un vultur.

Subliniază cuvintele care pot fi subiecte în propoziție:Mariei, colorează, pe
ramuri, Maria, culorile

Exerciții de modificare:

Schimbaţi subiectele propoziţiilor următoare, astfel încât să arate o singură fiinţă
sau un singur lucru:
a)
Păsările călătoare au plecat.
b)
Copiii ascultă o poveste.
c)
Munţii sunt înalţi

Scrieţi propoziţii în care acelaşi substantiv sa fie, pe rând, subiect, atribut,
complement sau să ajute la formarea predicatului niminal.

Exerciții de completare:

Completați propozițiile pentru a avea subiecte multiple:
Berzele și…………..au revenit la noi în țară.
S-au spart sticlele și …………….

Completaţi proverbele date cu subiecte potrivire:
a)
………….. nu merge de multe ori la apă.
b)
………….. bună este pentru om cunună.
c)
………...... face mâncarea mai bună.

Completaţi spaţiile punctate cu subiectele potrivite. Transformaţi propoziţiile
nou formate în propoziţii simple:
a)
Pe câmp .................. a fost cules la timp.
b)
Pe malul drept al lacului sta ...................
c)
De departe se aud ......................
12
13

Angelica Hobjilă, op. cit., p. 177;
Ioan Șerdean, op. cit., p.124;
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Realizați acordul între predicat și subiect:
Elevii (a scrie)………………………. versurile poeziei.
Ana și Dana (a culege)………………………flori din grădină.
Ea (a cânta)………………….la serbare.
Copilul (a citi)……………………….povestea despre pitici.
Cloșca cu pui (a fi)…………….în curte.
Păsările călătoare (a întoarce)……………………….la noi în țară.

Exerciții de exemplificare:

Alcătuiţi propoziţii simple astfel încât:
a)
subiectul să fie în faţa predicatului;
b)
subiectul să urmeze predicatul;
c)
să nu aibă subiect;
d)
să aibă subiect multiplu

Alcătuiți propoziții în care cuvântul port să fie:
A. subiect
B. predicat

Alcătuiţi propoziţii în care subiectele să fie exprimate prin:
a)
substantiv propriu …………………………………………………
b)
substantive comun………………………………………................

Scrieți enunțuri în care cuvintele:noi, Andrei, trei, carte, scrisul, să fie subiecte.

Exerciții de exemplificare prin analogie:

Continuaţi jocul ,, Lanţul subiectelor” cu încă patru propoziţii. Ultimul
substantiv din propoziţie devine subiect în propoziţia urmatoarea:
1.
Eu am citit o carte interesantă.
2.
3.
4.
5.

Exerciții de tip creator:

Căutaţi în opera lui Ion Creangă cinci propoziţii fără subiect.

Scrieţi propoziţii în care acelaşi substantiv sa fie, pe rând, subiect, atribut,
complement sau să ajute la formarea predicatului nominal.

Găsiţi predicatele pentru subiectele următoare:
Frunzele (cum sunt?)..................
Radu (ce face)............................
Tata (ce este)..............................
Mărul (cum este)........................

Construiţi o propoziţie în care subiectul multiplu să fie exprimat printr-un
substantiv comun si unul propriu.

Poveste gramaticală:„O elevă a cerut colegilor ei să spună o propoziție simplă în
care subiectul să fie exprimat printr-un substantiv comun, numărul singular, genul
masculin, iar predicatul să fie la începutul propoziției. Colegii au răspuns astfel:
1.
Caisul bunicului înflorește.
2.
Caisul înflorește.
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3.
4.

Înflorește caisul.
În aprilie, înflorește caisul bunicului.
Care propoziție îndeplinește cerințele? Ce s-a greșit în celelalte propoziții?

Compunere gramaticală: Realizați o compunere cu titlul „Primii ghiocei” în care
să folosiți un subiect multiplu, un subiect exprimat printr-un substantiv propriu, două
subiecte exprimate prin pronume,două verbe la timpul trecut și patru adjective.

Exerciții de analiză gramaticală:

Realizaţi schema propoziţiei următoare şi analizaţi cuvintele care alcătuiesc
propoziţia:
Din grădina înflorită pătrund pe geamul deschis miresme ameţitoare.

Alcătuiți o propoziție după schema: P C S A
„A învăța elevii să vorbească și să scrie corect în limba română este o datorie a
fiecărui învățător și un act de cultură cu rezonanțe profunde. Puși în situația de a
observa, de a analiza, de a motiva și de a aplica faptele de limbă, elevii își formulează
deprinderi temeinice de utilizare corectă a limbii române.”14
Esențial în învățarea noțiunilor gramaticale aste exersarea capacităților
intelectuale ale elevilor, înțelegerea legăturilor existente între noțiuni. Prin exerciții
aplicative, elevii înțeleg sensul regulilor și noțiunilor gramaticale care devin
instrumente de autoreglare, de autocontrol.
Este neapărat necesară reinvestirea cunoștințelor de gramatică în alte arii ale
disciplinei (receptarea și producerea de text literar și nonliterar).15

Gabriela Bărbulescu, Daniela Beșliu, op. cit., p.181;
Alina Pamfil, Limba și literatura română în școala primară:perspective complementare, Ed. Paralela 45, Pitești,
2009.,p.15;

14
15
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Rolul părinţilor şi al şcolii în educaţia copiilor

Toma Florina - Profesor Invatamant Prescolar
Gradinita cu P. P. ,,Lumea Copiilor’’, Constanta

„Părinții sunt modelele de bază pentru copii. Fiecare cuvânt, mișcare și acțiune
au un efect.” – Bob Keeshan
Educaţia este acţiunea în care rolul principal este ocupat de către familie, şcoală,
instituţiile de cultură, biserică şi mass-media. Acest fenomen poate fi clasificat în
numeroase domenii: educaţie şcolară, familială, creştină, politică, educația muncii,
democratică şi morală.
Educaţia incepe încă din copilărie, unde important este educatorul care este
părintele ideal. El nu poate să greşească, fiind mereu conştient de importanţa şi
grandoarea misiunii sale. Familia este nucleul orientării educaşionale , ea exercitând o
influenţă deosebită şi definitivă asupra copiilor.
In familie copilul primeşte cunoştinţe despre natură, societate, depinderi
igienice, comportament de unde şi expresia ,, a avea cei şapte ani de acasă’’, deci
familia este instituţia fundamentală a creşterii şi dezvoltării copilului.
Rolul familiei este foarte important în dezvoltarea copilului din punct de vedere
fizic, intelectual, moral și estetic. În familie copilul își formează primele deprinderi de
igienă personală și socială, aici este obișnuit să utilizeze factorii naturali precum: aer,
apă, soarele pentru bunăstarea organismului.
Părinții sunt un bun exemplu pentru proprii copii, care are cel mai mare impact
și cel mai lesne exemplu de urmat, mai ales în primii ani de viață. Familia este cadrul
fundamental în interiorul căruia sunt satisfăcute nevoile de bază ale copilului, atât
biologice cât și psihologice și sociale. Familia și mediul familial reprezintă veriga de
legătură a copilului cu societatea și constituie matricea care îi imprimă primele și cele
mai importante trăsături caracteriale și morale ale copilului.
Părinții au un rol extrem de important în dezvoltarea emoțională a copilului,
ambii părinți au un rol deosebit, atât mama, cât și tatăl. Este adevărat căci în primii ani
de viață, rolul mamei este mult mai necesar și mai complex, față de cel al tatălui, dar
crescând, copilul va avea nevoie și de modelul tatălui, care îi va inspira copilului
siguranța de care acesta va avea nevoie pentru a intra în societate. Primii ani de viață
ai unui copil și implicarea părinților în acest stadiu de nevoie a satisfacerii trebuințelor
este primordială. În primii ani de viață, copilul este dependent de părinți, în special de
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mamă, fiind o etapă de bază în dezvoltarea sa, deoarece în această perioadă se pun
bazele dezvoltării viitorului adult.
În cadrul familiei, copilul are parte de primele lecții de viață, iar părinții sunt cei
care îi oferă un prim model de învățare. Dar și după ce crește și copilul ajunge la
grădință, școală, rolul părinților nu se termină, ci continua, și este în continuare la fel
de important. Colaborarea între actorii implicați, elev-profesor-părinte, este foarte
chiar necesară și influențează viața școlară a copilului.
Astfel, observăm ca educația nu se termină acasă, și nici nu începe la școală, ci
este o continuă conlucrare a celor două medii, însă să ținem cont că mediul familial are
o și mai mare influență asupra dezvoltării personalității, atitudinilor, comportamentului
şi reuşitelor copilului, având în vedere faptul că un copil preșcolar sau din clasele
primare, îşi petrece mult mai mult timp acasă, în compania părinţilor și a familiei, decât
la școală. Pe parcursul înaintării în vârstă își va mai face apariția în dezvoltarea
copilului încă un factor, mediul social: grupul prietenii și societatea.
Școala este instituția care organizează trăirea unei experiențe de invățare. Ea
urmărește atingerea unor obiective cu ajutorul unor metode și mijloace stiintifice.
Școala informează și formează elevii tinând cont de anumite principii, având grijă să
evalueze modul in care obiectivele au fost atinse.
Prin urmare, școala nu este singurul laborator in care copilul invață ci doar unul
dintre ele, mai specializat și competent in domeniul educatiei decat altele. E bine ca
părintele sa aibă incredere în școală, dar pentru ca educația copilului sa se ridice la
nivelul asteptat, el trebuie sa se implice, să colaboreze cu personalul didactic pentru ca
metodele si obiectivele propuse sa fie convergente.
De asemenea, chiar daca ”școala vietii” are un rol important in viața fiecăruia
dintre noi, aceasta s-a dovedit a fi de multe ori insuficientă. De aceea, o educație
dobandit in mediul școlar a reprezentat intotdeauna o bază foarte bună peste care s-a
clădit experiența de viață.
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Activitatea de plantare “PLANTATHLON”

TOMA VASILICA RAMONA
Liceul Tehnologic “Transilvania”

În data de 25 mai 2021, circa 40 de persoane, elevi şi profesori
de la Liceul Tehnologic “Transilvania” Baia Mare au participat
la o acţiune de plantare de puieţi (salcie, lavandă) în cadrul
proiectului UIA SPIRE Baia Mare, eveniment marcat în ziarul
local.
Acest proiect are ambiția de a începe o reamenajare de mediu, socială și economică de
lungă durată în Baia Mare.
Proiectul SPIRE (Smart Post-Industrial
Regenerative Ecosystem - Ecosistem regenerativ
inteligent post-industrial) are un grad ridicat de
inovare,
cât
și
un
parteneriat solid format
din: Municipiul Baia
Mare, Urbasofia, Indeco
Soft, Aries Transilvania,
Zona Metropolitană Baia
Mare, Universitatea de Științe Agricole și
Medicină Veterinară Cluj Napoca și Clusterul
Green Energy.
SPIRE propune o abordare revoluționară a
reutilizării terenurilor poluate cu metale grele
(cadmiu, mercur, plumb etc.) din oraș, prin
fitoremediere adaptivă și creare de noi
ecosisteme urbane, ca strategie de dezvoltare
pe termen lung și reprofilare economică
durabilă.
Proiectul propune utilizarea biomasei
rezultate pentru îmbunătățirea performanței energetice a unei unități de învățământ și
stimulează dezvoltarea de lanțuri valorice locale, specifice economiei circulare, prin
lansarea și incubarea de noi afaceri bazate pe prototipare și producție de materiale de
construcție inovatoare, urmărind îmbunătățirea sănătății și bunăstării cetățenilor.
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În următorii 3 ani, patru terenuri cu o suprafață de aproximativ 8 hectare vor deveni
„laboratoare vii” (Living Labs), co-proiectate împreună cu comunitatea, prin ateliere
de proiectare și experimentare.
În final, în baza rezultatelor concrete ale
proiectului, se va dezvolta un Masterplan pe
termen lung pentru Zona Metropolitană Baia
Mare, care să vizeze recuperarea și regenerarea
celor aproximativ 650 de hectare de terenuri
poluate, reutilizarea acestora, dezvoltarea bioeconomiei și implementarea în viitor a
districtelor pozitive din punct de vedere
energetic (PED).
Elevii de la Liceul Tehnologic
“Transilvania” Baia Mare s-au implicat
activ la acțiunile desfășurate la Colonia
Topitorilor din Baia Mare (unul dintre
cele patru terenuri vizate) și au aflat mai
multe informații despre modele de
inovare urbană și civică, despre puterea
depoluantă și regenerativă a plantelor,
toate acestea prin intermediul unor
workshop-uri interactive.
În “Planthlaton” elevii au aflat cum se
plantează și cum pot “salva” plantele
solul poluat cu metale grele.
Detalii se găsesc la următoarele adrese:
 https://www.zmbm.ro/proiecte/proiect-spire-zona-metropolitana-baia-mare.html
 https://www.facebook.com/UIASPIRE/
 http://spire.city/
 https://uia-initiative.eu/en/uia-cities/baia-mare
 Terenurile pilot: http://spire.city/index.php/igis/
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Părinţii sunt modele pentru copii

Tomescu Ileana Maria
Şcoala Gimnazială ,,Miron Pompiliu,, Ştei

Copiii au nevoie mai mult de modele decat de critica. (Joseph Joubert)
Cercetările recente asupra dezvoltarii creierului uman au demonstrat că părinţii
sunt primii profesori ai copiilor lor. În primii trei ani de viaţă ai copilului, tot ceea ce
fac părinţii în mod obişnuit se va regăsi mai târziu şi în obiceiurile copiilor.
Ca exemplu, copilul căruia i se citesc în mod curent poveşti va dovedi mai târziu
un interes mai mare pentru citit. Din pacate însă, nu prea mulţi părinţi îşi fac timp
pentru a le citi copiilor poveşti în fiecare zi.
Atitudinea pozitivă a părinţilor faţă de literatură , de citit este un factor ajutator
în procesul de învătare, educare, dechidere spre lumea cunoşterii. Copiii care îşi văd
părinţii citind cu plăcere vor învăţa că cititul este ceva distractiv şi vor fi mai târziu
receptivi la învăţarea lui în şcoală.
Orice părinte trebuie să înteleagă că joaca este de fapt munca copilului, iar
învăţarea este mai uşoară cu ajutorul jocului. Ideile originale nu sunt de lepădat, aşa că
încurajati-l pe copil să înveţe o poezioară sau un cântecel (chiar şi în altă limbă) sau
chiar să regizeze o mică piesă de teatru pentru familie.
Părinţii trebuie să ştie de asemenea că cei mici sunt captaţi de noile tehnologii:
calculatare, intenet, programe TV, dar, vocabularul filmelor destinate copiilor s-a
dovedit a fi mult mai redus şi mai nociv decât o carte cu poveşti obişnuită.
Timpul petrecut de un copil la televizor într-o zi este echivalent cu timpul alocat
într-o săptămână cititului de plăcere. În consecinţă este bine ca cititul şi uitatul la
televizor să fie echilibrate, cel puţin pentru copiii mici. În cazul în care există programe
educative pentru copii la televizor, acestea pot fi îndrumate spre vizionare cu multă
grijă şi responsabilitate.
Sfaturi pentru activităţile de citire a poveştilor.
-Vrei să-ţi citesc poveste, despre Motanul încălţat? Doreşi să afli povestea unui
boboc de raţă? sau le prezentăm imagini din poveşti, apoi urmează o parte importantă
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de evalare prin întrebări. Cum se numesc animalele din poveste? sau Îţi place acest
personaj? De ce? astfel copilul participă la poveste şi probabil cu timpul va deveni mai
interesat de ea.
-Fiţi pregătiţi să-i răspundeţi copilului la întrebările puse, căci copiii au
întotdeauna întrebări de pus. Dacă ştiti răspunsul, daţi-l pe loc, iar dacă nu căutaţi în
dicţionare, enciclopedii sau pe internet . Astfel copilul se va familiariza cu locurile
unde pot fi căutate răspunsuri la întrebări şi va ştii să le caute singur când va putea să
citească, deci părintele este un model.
-Faceţi comentarii asupra poveştii, dar nu prea multe în timpul acesteia, căci
povestea este importantă. Din timp în timp puteţi sublinia personajele, scenele sau
activităţile din poveste. Desigur, pentru copiii mici este bine să le arătaţi pozele
aferente poveştii: animalele, plantele din poveste şi poate pe o altă poză să-l puneţi să
recunoască personajele pe care i le-aţi arătat anterior.
-Puneţi o întrebare la sfârşitul poveştii, care să-i dezvolte imaginaţia copilului. Poate fi
o idee de continuare a poveştii sau de schimbare a finalului poveştii, de genul "Şi ce
crezi tu că s-a întamplat mai departe?" sau o altă idee de dezvoltare a poveştii, cum ar
fi: "Oare ce s-ar fi întâmplat cu Pinocchio dacă nu ar fi minţit şi nu i-ar fi crescut
nasul?". Chiar şi părerea copilului despre poveste este binevenită, cum ar fi "Îţi pare
bine că Scufiţa Roşie a scăpat cu bine din gura lupului?"
Aşadar efortul părinţilor în educarea copiilor încă de la cele mai fragede vârste
joacă un rol-cheie în dezvoltarea lor armonioasă, cognitivă, comportamentală,
emoţională.
Faptele copiilor sunt un testament pe care il primesc la maturitate de la parintii
lor. (Christopher Paolini)

Sursa:
https://www. Importanţa-părinţilor-în-educatia-copilului-cei-3-ani-esentiali.htm
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SCHOOL IMAGE IN TODAY’S SOCIETY

Prof. TRǍISTARU ANA CRISTINA
LICEUL TEHNOLOGIC “CONSTANTIN CANTACUZINO” BǍICOI

School image is very important in today’s society which is constantly changing.
Due to this constant change, the internet has become an important resource. Through
the internet, by creating a web page, schools can promote their extracurricular
activities, their success in each field of study, and more important it can help maintain
a strong relation with the society, with the parents and children that can easily access
the information they need to know regarding what the institution offers.
Furthermore school can promote their activities and achievements using
different social networks, like Facebook, Instagram, and many other networks that
people use today. Another method is by using technology during classes; teachers can
easily use different sites in their everyday activities, not only for extracurricular ones.
A positive image can be achieved through implication from all the school
teachers, it has to be a common and continuous preoccupation for the benefit of the
children and therefore for the community. All the activities that are done need to focus
on the children, on how school can help them achieve success in life. School has to
take into consideration what society needs when it comes to the fields of study the
school has in its program.
Moreover, a good and strong collaboration with the members of society can help
reducing the number of children that leave school, due to different problems. Schools
can help integrating all the children, by promoting cross cultural diversity and sustain
those who have different disadvantages.
As mentioned before, extracurricular activities have a great impact on children,
by promoting a healthy life style, by doing different types of outdoor activities, children
grow healthier, and schools that promote this benefit from a positive image in
community.
In conclusion, if all the people in schools gather and work together for the benefit
of the student, the society gets stronger and the community develops.
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Împuternicirea inovației și creativității
în procesul managerial educațional

GICĂ MIHAELA RODICA
TRĂISTARU ELENA EUGENIA,
GRĂDINIȚA NR. 233, SECTOR 2, BUCUREȘTI

Educația se confruntă din ce în ce mai mult cu provocări care implică adaptarea
la schimbare, precum și transformarea lumii în care trăim. În societatea modernă bazată
pe cunoaștere, creativitatea și inovația joacă un rol cheie, fiind elemente strategice
majore care contribuie la creșterea economică pe termen lung. De fapt, educația este
cheia cadrului global global al obiectivelor de dezvoltare durabilă. Această lucrare
subliniază necesitatea de a împuternici inovația și creativitatea în procesul managerial
educațional și propune mai multe abordări. Se concentrează pe aspecte legate de
învățarea creativă și predarea inovatoare în societăți în care dobândirea de cunoștințe
utilizează forme de intensitate crescândă, necesitând astfel schimbări și transformări
profunde în toate mediile educaționale. Obiectivul fundamental al articolului este de a
sublinia nevoia de a învăța creativ și de a preda inovativ, având în vedere că dezvoltarea
tehnologiilor informaționale și a numeroaselor și variate surse de informații, necesită
ca elevii să aibă nevoie pentru a-și dezvolta propria abordare personală de învățare.
Pe baza studiilor științifice, a celor mai bune practici și a analizelor comparative,
lucrarea identifică facilitatorii care, împreună cu tehnologia, susțin învățarea creativă
și predarea inovatoare. Este descris un model de management inovator în instituțiile de
învățământ cu efecte profunde asupra dezvoltării personale a elevilor și a elevilor. Se
propune implementarea principiilor Lean Management în procesul educațional, ca
instrument pentru creșterea creativității și inovării în activitățile de predare și învățare,
precum și pentru a genera o nouă valoare adăugată procesului educațional. A fost
dezvoltat un model nou intitulat „Învățarea prin dezvoltare”, care se concentrează pe
învățarea prin experiență practică și inteligență emoțională, factori care contribuie la
performanța educațională, precum și bunăstarea personală.
Într-o lume inundată de informații irelevante, claritatea înseamnă putere”
Y. N. Harari, în cartea Lecții pentru secolul 21, se întreabă ce ar trebui să
învățăm? Mulți experți pedagogici susțin că școlile ar trebui să înceapă să predea „cele
patru C” - critica, comunicarea, colaborarea și creativitatea. „În general, școlile ar
trebui să reducă rolul abilităților tehnice și să se concentreze asupra abilităților generale
necesare în viață. Cea mai importantă abilitate dintre toate va fi abilitatea de a face față
schimbărilor, de a învăța lucruri noi și de a vă menține echilibrul mental în situații
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neobișnuite. Pentru a ține pasul cu ritmul schimbării, nu va trebui doar să inventezi idei
și produse noi - mai presus de toate, va trebui să te reinventezi la nesfârșit
Robert Greene4, autorul cărților Cele 48 de legi ale puterii și Legile naturii
umane, observă că: „Oamenii sunt atât de concentrați pe tehnologie încât nu se mai
concentrează suficient pe înțelegerea naturii umane, care este nr. 1 competență de care
ai nevoie în viață!
Dinamismul, schimbarea, digitalizarea și, în general, toate atributele definitorii
ale perioadei în care trăim, fac din evoluția societății un țesut provocator, pe care
educația încearcă să remodeleze elementele valorice fundamentale
Transformarea digitală fără precedent a economiei și societății globale va crește
complexitatea lumii noastre moderne, crescând viteza schimbării, în mare parte datorită
conectivității sporite și a oamenilor educați din întreaga lume. Aceste două elemente complexitatea și viteza schimbării - indică de ce conectarea educației la tendințele care
modelează lumea în care trăim nu a fost niciodată atât de urgentă
Nevoia de creativitate și inovație în educație
Creativitatea și inovația devin din ce în ce mai importante pentru dezvoltarea
societății bazate pe cunoaștere, contribuind atât la prosperitatea economică, cât și la
îmbunătățirea calității vieții, a bunăstării individuale și sociale. Cele de mai sus sunt,
de asemenea, factori esențiali pentru o Europă mai competitivă și mai dinamică. În
acest context, educația joacă un rol crucial în promovarea abilităților creative și
inovatoare, necesitând o regândire a proceselor de management în această sferă de
activitate.Astfel, este necesar să se încurajeze potențialul creativ al elevilor și
studenților de cand:
-Dezvoltarea noilor tehnologii informaționale pe care elevii le folosesc în viața
de zi cu zi pot fi exploatate în moduri creative și inovatoare de predare, pentru a
contribui la îmbunătățirea învățării formale și informale
-Imersiunea în acest mediu informațional influențează modul de învățare și
înțelegere și, prin urmare, profesorii ar trebui să dezvolte abordări creative și să
găsească noi metode, soluții, tehnici și practici pentru o mai mare implicare a elevilor
în propria lor abordare de învățare
-Creativitatea este o formă de creare a cunoașterii și, prin urmare, stimularea
creativității are o acțiune contagioasă pozitivă asupra învățării, susținerea și
consolidarea proceselor de auto-învățare, dezvoltarea competențelor și abilităților
specifice pentru învățarea pe tot parcursul vieții.
Creativitatea este conceptualizată ca o abilitate pentru tot ceea ce poate fi
dezvoltat, dar în același timp poate fi și inhibat. Prin urmare, părțile interesate din
educație au puterea de a debloca potențialul inovator și creativ al tinerilor, abordând
învățarea creativă și predarea inovatoare. Astfel, creativitatea este definită atât ca
produs, cât și ca proces care exprimă echilibrul dintre originalitate și valoare
Noua paradigmă a dezvoltării sociale, cu schimbări rapide și profunde generate
în mod predominant de dezvoltarea tehnologiilor informației și comunicării în
societatea cunoașterii noastre, necesită o nouă abordare a sistemelor de educație în ceea
ce privește inovația și creativitatea, care contribuie atât la prosperitatea economică, cât
și la dezvoltarea calității vieții și a bunăstării individuale și sociale
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Actorii educaționali trebuie să aibă o viziune clară, conștientizare și o înțelegere
profundă a ceea ce presupun creativitatea și inovația, precum și impactul acestora,
pentru a înțelege pe deplin modalitățile prin care pot fi îmbunătățiți. În plus, evaluarea
creativității va implica și crearea unei viziuni duale atât din perspectiva elevilor, cât și
a cadrelor didactice. Mai mult, creativitatea în educație se bazează mai mult pe proces
decât pe produs și, prin urmare, necesită dezvoltarea gândirii critice și a abilităților
cognitive
Creativitatea și inovația au legături puternice cu cunoștințele și învățarea. Deși
inteligența nu pare a fi o condiție prealabilă pentru creativitate, cercetările consideră că
cunoștințele anterioare, în special provenind dintr-o experiență practică, sunt relevante
pentru modul în care cineva poate deveni mai creativ. Mai mult, creativitatea este
privită de mai mulți specialiști8, ca o formă de concepție, crearea de cunoștințe și
construirea dezvoltării personale. Prin urmare, putem, cu certitudine rezonabilă, să
afirmăm că a fi creativi este o abilitate esențială pentru a îmbunătăți majoritatea
proceselor de învățare
Astfel, învățarea creativă poate fi văzută ca o formă de învățare care nu
încurajează memoria, ci inteligența. Învățarea creativă determină, de asemenea,
predarea inovatoare
Gândire și învățare agile și slabe - concepte noi în inovarea procesului
educațional
Aplicarea conceptelor de „Gândire și învățare agilă și slabă” conduce la o
îmbunătățire a experienței educaționale de bază, constituind instrumente și modalități
de învățare bazate pe creativitate, gândire critică, colaborare, comunicare
Punctul de plecare este reprezentat de cele patru valori de agilitate prezentate în
documentul „Manifest pentru dezvoltarea software agilă” , după cum urmează:
-Individualități și acțiuni, peste procese și instrumente;
- Învățare semnificativă, peste măsurarea învățării;
- Colaborarea cu părțile interesate, în cadrul unei negocieri constante;
- Răspundeți la schimbări, în urma unui plan.
Valorile și modelele de învățare agile se bazează pe experiența personală,
învățarea socială și învățarea holistică a discursului și implică o serie de caracteristici,
cum ar fi „comunicarea, simplitatea, feed-back-ul, curajul și respectul”. Din
perspectiva „Gândirii și învățării agile” observăm o schimbare de importanță, după
cum urmează: de la conținut la cultură, de la evaluare la feed-back și reflecție, de la
control la încredere, de la competiție la colaborare.
In educație, scopul este de a oferi un flux continuu de învățare, fără întreruperi,
oferind elevilor exact ceea ce au nevoie. Profesorul „slab” va fi angajat în întregul flux
de valori ale învățării, lucrând cu colegii pe tot parcursul procesului, urmărind
componente de învățare mai flexibile
Un exemplu al principiului „fluxului” din perspectiva elevului este abilitatea de
a trece la următoarea etapă de pregătire sau la un nivel superior, atunci când consideră
că și-a finalizat pregătirea, fără a aștepta calendarul instituțional. Principiul „trage” în
educație înseamnă că elevii vor întreba de la valoarea de care au nevoie, de la profesor,
atunci când au nevoie de ea. Astfel, conținutul învățării va fi transmis studenților atunci
când este necesar, în intervale de timp stabilite de instituție. Un exemplu poate fi
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solicitarea integrată flexibilă din partea angajatorilor privind cunoștințele, abilitățile,
abilitățile necesare pentru inserarea pe piața muncii.
În general, prin aplicarea „gândirii slabe” ne propunem să obținem:
-Procese mai bune de predare-învățare - oferă elevilor mai multă valoare și o
eficiență mai mare (costuri mai mici, pierderi mai mici);
-Condiții mai bune de învățare - împărtășirea valorilor și a obiectivelor de
învățare, capacitatea de a îndeplini aceste obiective, capacitatea mai mare de a
îmbunătăți lucrurile (mai puține restricții, mai multe oportunități), bunăstarea în
procesul de învățare, integritate;
- Îndeplinirea scopului și misiunii organizației - creștere, durabilitate, valoare,
impact.
Tehnici de gândire slaba
Principiile Lean Thinking pot fi aplicate grupurilor de studenți prin tehnici
specifice, cum ar fi metoda Kanban. Software-ul dezvoltat prin metoda Kanban susține
gestionarea fluxului de lucru și este o metodă de organizare și control al activității
„folosind un sistem standard de cărți de lucru, unul pentru transport și unul pentru
producție, între locurile de muncă implicate al căror scop este eliminarea risipei de
muncă și materiale.
Metoda Kanban, poate fi utilizată în educație într-un mod similar, dar cu un
accent mai mare pe fluxul de învățare sau evaluarea activităților de învățare. Poate fi
folosit pentru a ilustra progresul în învățare. Metoda Kanban, poate fi utilizată în
educație într-un mod similar, dar cu un accent mai mare pe fluxul de învățare sau
evaluarea activităților de învățare. Poate fi folosit pentru a ilustra progresul în învățare.
Motivația din spatele vizualizării se bazează pe capacitatea de a identifica
constrângerile procesului și de a se concentra asupra unui element la un moment dat.
În dezvoltarea învățării, elementele de lucru sunt date, adică împinse, fiecărui membru
al echipei, care este instruit să termine cât mai repede posibil. Munca tradițională de
dezvoltare este sub forma unui lanț în care elementul de lucru al unui membru al echipei
este predat altcuiva.
Acest lucru provoacă întârzieri în întreaga activitate atunci când următorul
membru al liniei este supraîncărcat sau are unele probleme în munca sa. Kanban
funcționează într-un mod alternativ. În loc să împingă obiecte de lucru, promovează
sistemul de fotografiere. Fiecare membru al unei echipe are un element disponibil
pentru a lucra în orice moment. Când va termina, va trage automat următorul articol
pentru a lucra la el. Pe scurt, Kanban își propune să ofere vizibilitate în procesul de
dezvoltare a învățării, să comunice prioritățile și să evidențieze blocajele.
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METODE DE PROMOVARE A IMAGINII ȘCOLII

Prof. Trandafir Filofteia
Școala Gimnazială, Comuna Budești, județul Vâlcea

În ultima perioadă au fost adoptate mai multe strategii de promovare a imaginii
școlii pentru a se deosebi de alte instituții asemănătoare. Paul Temple remarca faptul
că promovarea imaginii este rezultatul unui marketing eficient, mai degrabă decât baza
sa. Această promovare ține foarte mult de strategia managerului.
În ceea ce privește imaginea școlii trebuie evidențiate istoria organizației școlare,
calitatea ofertei educaționale( gradul de calificare al profesorilor, opționale și
programe oferite beneficiarilor direcți și indirecți), performanțele sale, stabilitatea
instituțională, prestigiul în comunitate.
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.
Pentru a face cunoscută școala în comunitate se poate organiuza evenimentul
”Ziua porților deschise”, eveniment la care sunt invitați să participe membrii ai
comunității și alte personae interesate să descopere mediul școlar. O astfel de activitate
a contribuit la ”umanizarea” școlii.
Fiind situată în apropierea municipiului Rm. Vâlcea, tendința elevilor din
comunitate era de a migra către oraș. Proiectele de modernizare desfășurate de către
școală cu sprijinul primăriei și al Consiliului Local au determinat o creștere a
numărului de elevi. Faptul că fiecare clasă dispune de aparatură adecvată condițiilor
actuale de tehnologizare a determinat si o mai bună instruire a elevilor.
O altă metodă de promovare a imaginii instituției școlare o constituie activitățile
extrașcolare. Astfel de activități, 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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Internetul este acum un alt mod de a promova. Utilizarea unei platforme, crearea
unui web-site unde să devină vizibile reușitele elevilor, rezultatele și produsele
activităților determină o promovare în timp real a intregii unități școlare, părinții și
întreaga comunitate fiind la current cu tot ce se întâmplă în școală.
Imaginea pozitivă a școlii poate fi creată și prin intermediul programelor de
combatere a violenței, reducerea incidentelor, combaterea discriminării,
individualizarea învățării, promovarea exemplelor de bună practică
Nu trebuie uitat faptul că schimbarea vine din noi, fiecare cadru didactic
contribuind la promovarea unei imagini positive.
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Rolul părinților și al școlii în educația copiilor

Profesor psihopedagog Trestianu Viorica
Central Școlar de Educație Incluzivă Rm. Sărat

Motto: ,,Educația nu este pregătirea pentru viața, educația este viața însăși.,,
John Dewey
În educarea copilului o componentă foarte importantă o constituie procesul
instructiv-educativ la care contribuie familia şi școala.
Familia este factorul educativ prioritar, întrucât educaţia începe din familie,
aceasta fiind modelul pe care copilul îl imită şi-l urmează. În familie copilul îşi face
pregătirea pentru viaţă.
Contribuţia familiei este cu atât mai mare cu cât copilul este mai mic şi scade pe
măsură ce etapele de creştere înaintează pe treptele superioare ontogenezei.Sarcinile
pe care mediul social le impune copilului reprezintă momentul funcţional esenţial în
dezvoltarea inteligenţei subliniind totodată şi interdependenţa dintre conţinut şi formă
în dezvoltarea activităţii mintale, încercând să-l pregătească pentru viaţa culturală,
profesională şi socială.
Dacă mediul nu creeză sarcini adecvate, nu formulează cerinţe noi, nu
impulsionează şi nu stimulează, cu ajutorul unor noi scopuri, dezvoltarea intelectului,
atunci gândirea copilului nu-şi dezvoltă integral posibilităţile de care dispune, implicit
nu-şi atinge formele superioare sau dacă le atinge, o face cu întârziere.
Familia reprezintă cel mai puternic factor de socializare în dezvoltarea.
Şcoala reprezintă principala instituţie care poate favoriza sau bloca şansele de
acces la diverse nivele ale procesului de învățământ şi, ulterior, şansele de reușită
profesională şi socială a tinerilor. Şcoala pentru o societate deschisă presupune:respect
pentru fiecare individualitate,toleranță, valorizarea diversității,participare în
comunitate, democraţie şi societate civilă, dezvoltarea deprinderilor de cooperare, la
luarea deciziilor, gândire critică. (Ulrich, 2000, p.5)
După R. Glaser mediul școlar poate fi predominant selectiv sau predominant
adaptativ. În mediul școlar selectiv elevul urmează să se acomodeze strategiilor
didactice folosite de către profesor. Mediul școlar adaptativ oferă condiții mult mai
variate, venind astfel în întâmpinarea diferențelor individuale dintre elevi.
Aprecierile generale ale părinţilor la adresa şcolii, cât mai ales preocuparea lor
sistematică faţă de rezultatele şi progresul şcolar al copiilor, stimulările şi încurajările
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continue, se înscriu ca modalităţi de influenţare a acestei atitudini. Prin regimul de viaţă
pe care părinții îl impun şi îl controlează contribuim la formarea unui stil individual de
muncă, dar şi a unor trăsături de caracter necesare eliminării dificultăţilor în activitatea
de învăţare. Toate acestea se formează prin organizarea şi supravegherea activităţii
copilului, prin funcţionarea cât mai bună a relaţiilor intrafamiliale, prin angajarea
copilului în cadrul acestor relaţii, ca urmare a învestirii sale cu roluri care să-l supună
unei exersări corespunzătoare
Școala nu poate face ceea ce părinții nu fac și invers. Fiecare instituție, atât cea
a familiei, cât și a școlii, are roluri bine definite, iar împreună se completează și
potențează, nu se anulează, nici nu se înlocuiesc una pe alta. Implicarea părinților
înseamnă prezența activă în demersul învățării prin asigurarea de materiale necesare,
suport logistic, explicații, încurajări, medierea conflictelor, blândețe, înțelegere,
disponibilitate.
Să comunici constant cu educatoarea, învățătoarea, dirigintele, directorul,
profesorul consilier, pentru a vedea unde este necesară susținerea și ce poate fi
îmbunătățit, reprezintă un bun început în înțelegerea provocărilor fizice, emoționale
sau sociale pe care elevul le poate traversa, la un moment dat, pe parcursul formării
academice.
Bibliografie:
1. Avram, E. (2009). Psihologia personalității: arhitectură și dimensiuni. București:
Editura Universitară.
2. Băran Pescaru, A. (2004), Parteneriat în educaţie: familie – şcoală – comunitate,
Editura Aramis Print, Bucureşti.
3. Dumitrana, Magdalena, (2011) Cum creşte un pui de om, Bucureşti: Editura
Compania.
4. Popovici, D. V, (1999), Elemente de psihopedagogia integrării, Bucureşti: Editura
Pro Humanitate,
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PROMOVAREA IMAGINII GRĂDINIȚEI

Prof. Înv. Preș. TRIF ANCA LUMINIȚA
GRĂDINIȚA CU P. P. PRICHINDEL – JIBOU

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.
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 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.
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
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vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplelor de bună practică în
managementul instituțional.
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. 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
4. ,,Focul, prieten sau dușman?” –parteneriat cu pompierii
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.
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
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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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MODALITĂȚI DE PROMOVARE A IMAGINII ȘCOLII

Prof. înv. preșcolar TROFIN DANIELA
Școala Gimnazială Grumăzești, Jud. Neamț

Motto: “Nu zidurile fac o şcoală, ci spiritul ce domneşte într-însa”
Ferdinand, rege al României
În zilele noaste, unitatea de învățământ trebuie să fie pregătită să facă față unor
cerințe tot mai complexe din partea societății contemporane și să își revendice locul
său în viața copiilor pe care îi educă dar și în centrul comunității.
Cerințele beneficiarilor fac din unitatea de învățământ un cadru viu, un mediu în
continua schimbare. Internetul, privit cu reticență inițial, a devenit acum un mediu de
promovare nelimitat, prin care o școala își poate construi o imagine.
Deschiderea spre nou se realizează datorită cadrelor didactice pregătite, care
intervin în favoarea acestei dezvoltări continue a școlii. Analizând ceea ce se cere de
la unitatea de învățământ, putem stabili și cum anume o putem promova. Beneficiarii,
atât direcți, cât și indirecți (elevii, părinții, angajatorii) sunt cei ce intră în contact cu
mediul școlar, comunitatea fiind astfel influențată de școala.
Obiectivul general în promovarea imaginii școlii este de a crea o imagină
pozitivă instituției și ceea ce reprezintă sistemul de învățământ în comunitate. Crearea
și promovarea unei imagini instituționale pozitive în comunitate se realizează, în
primul rând, prin rezultatele educaționale ale elevilor. Şcoala este un element esenţial
al oricărei comunităţi prin resursele umane pe care le are, dar şi prin spaţiile de învăţare
disponibile. O şcoală responsabilă este garantul dezvoltării permanente a comunităţii.
Şcoala, nu poate funcţiona bine fără sprijinul comunităţii, aceasta reprezintă o
resursă, oferindu-şi serviciile şi altor membri ai comunităţii pe lângă tinerii şcolarizaţi
şi contribuind astfel la dezvoltarea comunităţii şi altfel decât prin realizarea educaţiei
formale.
Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea
tuturor reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele
și produsele activităților. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu
doar că putem ține la curent părinții cu tot ce se întâmplă în școala, dar putem promova
activitățile și implicit școala în cadrul căreia acestea se desfășoară.
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Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare, 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 permit stimularea creativă a elevilor.
Comunicarea permanenta între şcoalǎ şi comunitate reprezintǎ o necesitate,
comunicarea este privitǎ ca o necesitate, deoarece o informare corectǎ şi promptǎ
stimuleazǎ cererea, o orienteazǎ catre activitǎţile şcolii şi provoacǎ modificǎri în
mentalitǎţile şi atitudinile posibililor parteneri educaţionali,
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.
Părinţii şi cadrele didactice pot crea diferite parteneriate, angajându-se în
activităţi comune de învăţare, sprijinindu-se unii pe alţii în îndeplinirea rolurilor cerute,
desfăşurând proiecte de curriculum colaborativ, participând împreună la diverse
activităţi de luare a deciziei.
Rata învățării crește și se menține ridicată în situațiile în care părinții se implică
în sprijinirea copiilor prin diverse activități acasă. Părinții care participă la programele
educaționale inițiate de școală vor putea aprecia mai bine abilitățile și aptitudinile
copiilor, problemele și posibilitățile de rezolvare a acestora în procesul învățării.
Considerăm că o scoală dezvoltată într-o comunitate este motorul dezvoltării
comunitare. Inițiativele parteneriatului vin de cele mai multe ori din partea scolii.
Reprezentanții scolii trebuie să fie deschisi, să interpreteze evoluția comunității, să aibă
disponibilitatea si, nu în ultimul rând pregătirea necesare implicării în parteneriate. De
asemenea, scoala trebuie să fie deschisă la alte inițiative, să nu refuze parteneriatul
propus de alți reprezentanți ai comunității.
Parteneriatul scolii cu alți reprezentanți ai comunității se dezvoltă pe acele
componente care au responsabilități, interese privind copiii si familiile acestora.
Parteneriatul produce efecte benefice atât pentru scoală, copii, familii dar si pentru
comunitate.
Așadar, școala este locul unde toţi membri comunităţii pot să îşi aducă
contributia, locul unde se promovează sentimente de solidaritate pentru elevi şi părinţi.
Parteneriatele dintre școală și familie pot ajuta profesorii în munca lor,
perfecționează abilitățile școlare ale elevilor, îmbunătățesc programele de studiu și
climatul școlar, îmbunătățesc abilitățile educaționale ale părinților, dezvoltă abilitățile
de lideri ale părinților, conectează familiile cu membrii școlii.
În concluzie, imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce
așteaptă și au nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale,
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individualizarea învățării, combaterea discriminării, reducerea violenței, promovarea
unui comportament moral pozitiv și participarea la activități extrașcolare.
,,O educaţie bună este izvorul întregului bine din lume,, - Immanuel Kant ...şi
avem nevoie mai mult ca niciodată de acest lucru în zilele noastre când valorile umane
trebuie consolidate.
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII

Prof. înv. primar: Truta Adriana

Promovarea imaginii școlii este foarte importantă nu numai pentru a atrage
elevii către școala ta, ci chiar pentru a-ți păstra elevii sau a-ți face cunoscută activitatea
didactică.
De foarte multe ori există prejudecăți potrivit cărora într-o școală considerată ca
fiind ,, de cartier”, munca dascălului nu este apreciată la cote maxime, considerânduse că nivelul clasei nu este tocmai ridicat, copiii provenind în marea lor majoritate din
medii sociale modeste. 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 rezultatele bune si foarte bune obținute la clasă,la concursurile
scolare,prin realizarea unor parteneriate educaționale, sǎ ȋmbunǎtǎțim imaginea școlii.
Prin iniţierea activităţilor educative şcolare şi extraşcolare ,am reuşit sǎ atragem atenția
asupra potențialului copiilor noștri din scoală.
În zilele noaste, unitatea de învățământ este pregatită să facă față unor cerințe tot
mai complexe din partea societății contemporane și își revendică locul său în viața
copiilor pe care îi educă, dar și în centrul comunității pe care o influențează constant.
Cerințele beneficiarilor fac din unitatea de învățămănt un cadru viu, un mediu în
continuă schimbare.
Internetul, privit cu reticență inițial, a devenit acum un mediu de promovare
infinit, prin care o școală își poate construi o imagine.Activitațile desfășurate cu elevii
nostri se regăsesc pe pagina scolii noastre. Am fost plăcut surprinși de aprecierea celor
care ne vizitează pagina școlii.
Deschiderea spre nou se realizează datorită cadrelor didactice pregătite care
intervin în favoarea acestei dezvoltări continue a școlii. Analizând ceea ce se cere de
la unitatea de învățământ, putem stabili și cum anume o putem promova. Beneficiarii
atât directi, cât si indirecti (elevii, părinții) sunt cei ce intră în contact cu mediul școlar,
comunitatea fiind astfel influențată de școală.
Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în
procesele de descentralizare şi asigurare a calităţii, personalizarea ofertei educaţionale
la nivel instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile
şi interesele partenerilor şi beneficiarilor procesului 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.
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Crearea acestei imagini se realizează prin fiecare cadru didactic din instituție,
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educație
individualizată, adaptată la particularitățile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice
în strategii de predare attractive, vor îmbunătăți imaginea pozitivă asupra școlii.
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
emoțional. 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.
Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea
tuturor reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face școala accesibilă.
Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent
părinții cu tot ce se întâmplă în școală, dar putem promova activitățile și implicit școala
în cadrul căreia acestea se desfășoară.
Prin combaterea violenței din unitatea școlară, reducerea incidentelor din cadrul
acesteia, promovarea toleranței și a unui spirit moral-civic pozitiv în care elevii se
integrează, imaginea școlii devine pozitivă..
În concluzie, imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce
au aceștia nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea
învățării, combaterea discriminarii, reducerea violentei, promovarea unui
comportament moral pozitiv și participarea la activitați extrașcolare. 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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ISTORIE ŞI GEOGRAFIE LOCALĂ

Tudorache Maria
Sc. „Sf. Nicolae” Pietrosita

Sc. „Sf. Nicolae” Pietrosita
Propunator :Tudorache Maria
Clasa : a IV-a
Tipul de opţional: la nivelul ariilor curriculare ,,Om şi societate”, ,,Arte”
Durata: un an şcolar
Modul de desfăşurare: pe clasă/pe grupe
Obiectiv transcurricular: Îmbogăţirea sferei noţiunii de loc natal prin cunoaşterea zonei
geografice, a monumentelor istorice şi a obiectivelor culturale din localitatea natală.
Nr.
crt.

Obiective de referinţă

Exemple de activităţi de învăţare

O1 : să se orienteze în teren şi să
localizeze elemente ale spaţiului
geografic;

- orientare pe harta ţării şi a
judeţului;
- orientarea după repere naturale;
- drumeţii, trasee turisstice;
- concursuri de orientare
turistică.

O2 : să identifice şi să descrie
caracteristici ale elementelor
geografice specifice locului natal;

- exrciţii de prezentare a
localităţii (forme de relief,
obiective economice, culturale,
instituţii, etc.);
- hărţi, desene.

O3: să identifice şi să folosească
informaţii provenite din diverse
surse (istorice, culturale, etc.).

- colectarea şi prelucrarea unor
materiale documentare referitoare
la localitatea natală;
- vizionarea şi comentarea unor
diapozitive, albume;
- vizite la muzee;
- întâlniri cu veterani,
personalităţi locale.
- relatări, discuţii în grup;
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O4: să folosească în comunicare date - exerciţii de completare a unor
geografice, termeni istorici şi
enunţuri lacunare;
culturali;
- rebusuri;
O5: să sesizeze şi să explice unele
legături vizibile între realităţile lumii înconjurătoare.
-

O6: să demonstreze grijă faţă de
monumentele istorice, obiectivele
culturale din localitate.

vizite, drumeţii;
discuţii în grup;
obsevaţii libere/dirijate;
creaţii literar-artistice;
portofolii.

- alcătuire de albume pe diverse
teme legate de localitatea natală;
- acţiuni de îngrijire a
monumentelor;
- simularea activtăţii unui ghid;
- participarea la manifestări
culturale.

Conţinuturi ale învăţării:
1. Locul natal (definiţie, elemente componente);
2. Aşezarea geografică şi istoricul localităţii natale;
3. Obiective turistice din localitatea natală;
a. Resurse turistice antropice:
- Monumente istorice şi de artă;
- Muzeu, case memoriale, statui, busturi;
- Monumente de arhitectură;
b. Resurse turistice naturale:
- Parcuri de recreere;
- Specii de arbori şi arbuşti ocrotiţi;
c. Manifestări cultural-ştiinţifice cu caracter permanent
(nematerializate spaţial) (zile aniversare, comemorative,
omagiale, serbări câmpeneşti, sărbători creştine,etc.);
d. Personalităţi locale (istorice, culturale, ştiinţifice);
4. Itinerarii turistice în împrejurimile localităţii natale;
5. Vizite şi drumeţii;
Bibliografie:
1. Giurcăneanu, Claudiu, Vodă, Claudiu - ,,Îndrumător metodic pentru organiyarea
activităţilor turistice cu elevii”, E.D.P , Bucureşti,1983;
2. Iancu, Mihai - ,,Elevi, să ne cunoaştem patria!”, E.D.P, Bucureşti, 1982;
3. Stoica, Dumitru, Buşe, Liubovia - ,,Metodica predării geografiei la clasele I-IV”,
E.D.P, Bucureşti, 1977;
4.*** - ,,Judeţele patriei-Monografii”, Ed. Sport-turism, Bucureşti, 1980.
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Activităţi finalizatoare:
1. Drumeţii, vizite şi excursii ce vizează obiectivele turistice ale ţinutului natal;
2. Alcătuirea unui album cu imagini;
3. Expediţie şcolară: ,,Pe urmele lui …”;
4. Alcătuirea unei hărţi turistice a judeţului.
Argument
Este o datorie sa facem cunoscute copiilor evenimente importante din istoria
poporului roman,fapte de vitejie si eroi ai neamului romanesc, cu atat mai mult ,suntem
datori sa le facem cunoscute elementele de istorie locala,ale caror marturii ii inconjoara
si care ii individualizeaza ca cetateni ai unui anumit tinut romanesc.
Prin aceste activitati ,raspundem interesului pe care copiii il manifesta pentru
lumea eroilor neamului, cu inaltele lor insusiri morale de care au dat dovada.
Deci,activitatile raspund nevoii de cunoastere si curiozitatii copiilor,dand raspunsuri la
multe dintre intrebarile pe care acestia ni le pun si ajutandu-i sa inteleaga evenimentele
:cauzele care le genereaza,desfasurarea reala a acestora si urmarile lor.
Prin intermediul acestor activitati,copiilor li se ofera prilejul de a trai momente
de mare intensitate afectiva, ceea ce le contureaza mandria si constiinta de roman,,le
formeaza premisele unor trasaturi socio-morale pozitive.
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SALA MEA DE CLASĂ

Tudori Vasilica, profesor vioară,
Liceul de Artă, Sibiu

Este încetățenit ca într-o școală de muzică, unde cursurile de instrument se
desfășoară individual, fiecare profesor să aibă sala lui. Este greu să te muți pentru
fiecare oră cu instrumentul, partiturile și tot ceea ce consideri necesar. De multe ori
sala primește numele profesorului respectiv Nu totdeauna este posibil acest lucru. De
multe ori orele de instrument au loc în sălile de clasă de cultură generală, după
terminarea cursurilor.
Sala unde desfășor orele de vioară este moștenită de la alți profesori de vioară
care fie au plecat din localitate, fie s-au pensionat. Nu are un nume. De multe ori i se
spune „sala de afară” deoarece accesul se face pe treptele din extriorul școlii și nu are
legătură directă cu interiorul. Pentru mine este sala mea de vioară. Pentru elevii clasei
mele de vioară este sala noastră, clasa noastră.
Se intră pe o ușă care este din tablă ce a început să fie mâncată de rugină. Spre
interior este o altă ușă, albă cu două dreptunghiuri de geam. Este o săliță mica: 4/4.5
m. Este foarte înaltă. Are un ochi de fereastră deasupra ușii și de aceea nu este
luminoasă. Neonul funcționează tot timpul. Avem căldură de la calorifer dar se simte
multă umezeală din cauza igrasiei. Pereții lucrează mereu și curg. Nu am zugrăvit sala
pentru că urmează să ne mutăm într-o școală nouă care a început să fie construită. De
aceea ne-am permis să ne exprimăm artistic pe pereți.
Dan este în clasa I la vioară și are pasiune și pentru graffiti: VIOARA
EGIPTEANĂ
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INVENTARUL SĂLII DE VIOARĂ
Pupitrul.
Oglinda pentru corectarea poziției la vioară, pentru ținută. Cei mici se cred la parcul de
distracții atunci când observă că au corpul alungit. Oglinda se amuză și deformează.
Scaune. Par multe – patru. Uneori sunt ocupate toate.
O măsuță mică pentru scris.
În loc de pianină, un armoniu defect este oferit spre folosință, dar trebuie reparat la
instalația electrică. Este încuiat și nimeni nu are interes pentru acest instrument. Va
deveni istoric.
O tobă mare atârnată de o țeavă, în tavan. Unul din profesorii locatari ai sălii a dirijat
orchestra școlii și a depozitat multe instrumente în sală. Acesta a rămas...uitat aici.
Mocheta – să estompeze ecoul sălii.
Cuierul.
Coșul de gunoi. Plin de note false.
Ceasul de perete, micuț, măsoară timpul cu 60 MM (metronom Mälzel) secunda.
Pe pereți mai avem un proiect despre Davd Garrett, trei fotografii cu specific de vioară
luate dintr-un calendar, și o prințesă în rochie roșie cântând le vioară. Lucrări ale
elevilor.
O vază pentru flori. Nu punem flori adevărate. Nu este lumină naturală suficientă, aerul
este prea uscat și le ucidem. Am pus flori moarte de paie sau de hârtie ca să dăm culoare
sălii.
Dan – clasa I.
Levi – clasa a II-a.
Andreea - clasa a VI-a.
Lavinia - clasa a IX-a.
Enea – clasa a XI-a.
Andrei – clasa a XII-a.
Ștefana – clasa a XII-a.
Vasilica – profesor.
Strictul necesar!
Ce nume sonore au ieșit din această sală? Noi toți. Prin munca noastră, prin bucuria de
a învăța vioara în clasa noastră de vioară.
Poftiți pe la noi!
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Momentele frumoase de la școală –
steluțe în umbra pandemiei

Prof. Tufiși Elena - Ionela

Atât in rândul elevilor cât și al cadrelor didactice, la Liceul Tehnologic ”Tudor
Vladimirescu”, Jud. Galați, a avut loc în luna decembrie sau chiar în ianuarie, mult
îndrăgitul ”Santa Claus”.

La clasa a XII-a această frumoasă activitate a fost propusă și organizată la ora
de dirigenție cu întârziere in luna ianuarie după revenirea elevilor la școală conform cu
Ordinul comun nr.5.549 din 05.11.2021 privind aprobarea măsurilor de organizare a
activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă
epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 cu
modificările și completările ulterioare.
A cultiva starea de bine într-o școală nu poate fi decât de bun augur. Pentru a
crește randamentul școlar este necesar ca atât elevul care asimilează informația cât și
cadrul didactic care transmite informația să aibă o stare interioară de bine. Procesul de
învățare este de calitate dacă acesta are loc în condiții optime, dacă atmosfera din
timpul instruirii este relaxantă și evidențiază scopul oricărui act didactic: ne pregătim
pentru a deveni un adult responsabil cu o încăcătură cognitivă și emoțională care s
răspundă foarte bine la cerințelor actuale ale societății dar și în fața lui Dumnezeu.
Există din ce în ce mai multe studii care arată că relația dintre starea de bine a
unui angajat și rezultatele acestuia este importantă în cadrul unei instituții. Până la urmă
niciun angajator nu și-ar dori ca angajații săi să lucreze cu un grad scăzut de motivație
sau fără drag.
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Ei bine, și profesorii au nevoie de toată atenția atunci când vine vorba de starea
lor de bine, stare care se va reflecta asupra copiilor de astăzi - profesioniștii de mâine.
Iată, așadar, consistența legăturii între starea de a fi bine și starea de a face bine.
Dacă despre starea de bine a copilului, UNICEF - în 2013 - a publicat un raport
care a inclus o analiză a unor date privind starea de bine a celor mici (a inclus 29 de
țări, printre care și România), despre starea de bine a profesorului a început să se
vorbească, timid, doar în ultimii ani.
În cadrul ariei curriculare ”Matematică și Științe ale Naturii”, clipe de bucurie
cu ocazia ”Santa Claus” au gravitat în jurul activității care a avut loc în luna decembrie
și au întărit relațiile frumoase între membrii acestei subcomisii de curriculum. În timpul
desfășurării activității au avut loc discuții ce au reprezentat un schimb de experiență în
activitatea de la clasă privind actul didactic în general : predare – învățare – evaluare
și a fost discutat referatul propus de un membru al comisiei cu tema ”Jocul didactic la
matematică”.
Doresc să le mulțumesc pe această cale invitaților noștri pentru prezența și
schimbul de bune practici colegilor noștri : conducerii școlii, dnei consilierului
educativ responsabilului a organizat acest evenimet cu implicarea tuturor membrilor
ariei curriculare ”Matematică și Științe ale Naturii”.
Prin urmare consider că starea de bine a persoanelor implicate într-un proces de
educație inculde câteva acțiuni simple în aparență :
- O bună planificare a activităților birocratice în sensul că acestea ar trebui să
aibă loc în zile care sunt mai puțin aglomerate.
- Comunicarea obiectivă și colaborarea între profesori, profesori și părinții și
profesori - elevi
- Asigurarea principiului de bază : sănătatea pe primul loc
- Îmbunătățirea mediului în care lucrăm.
Cu respect le doresc tuturor colegilor mei succes în continuare și putere de
muncă în activitățile dumnealor!
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Promovarea activităților din grădiniță în rândul părinților

prof. Țura Adina
Grădinița cu program prelungit Nr. 30, Baia Mare

"Dacă îmi spui, o să uit; dacă mă înveți, poate o să-mi amintesc; dacă mă implici,
o să învăț." Benjamin Franklin
Vă invităm în povestea noastră cu și despre fluturi, la care părinții au fost
implicați în toate activitățile desfășurate la grupă, pe tot parcursul anilor petrecuți în
grădiniță. Prin implicarea lor au simțit că fac parte din procesul de educație al copiilor
lor.
Noi suntem grupa mare B, dar ne place mult să ne numim și Grupa Fluturașilor.
Suntem asemeni unor mici omizi care zilnic experimentează devenind asemeni
fluturilor, de o frumusețe deosebită.
Ne-am întâlnit pentru prima dată în septembrie 2018, eram mici, temători, dar
curioși. Nu știam atunci că această grupă va deveni cea de a doua acasă - cu două
„mame”, educatoarele și cu mulți frați și surori. Suntem o familie mare și frumoasă.

„Copacul Toamnei”, activitate cu părinții

Sărbătorind 100 de ani de România

Timpul a trecut mai repede decât ne așteptam și iată-ne în grupa mare, pregătiți să ne
luăm zborul lin spre alte „uși” care se deschid în fața noastră - școala.
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Grupa noastră a fost vizitată de doamna asistentă, ....

.... de doamna psiholog, ....

.... dar și de doamnă director, care ne-a citit „ Dragonul Albastru”, în carul temei ”
Dinozaurii”.

„Copiii sunt ca fluturii care zboară în văzduh. Unii se înalță mai sus ca alții, însă fiecare
zboară cât de bine poate.”
Acești mici fluturi suntem noi, dornici de noi descoperiri.
Colaborarea dintre grădiniță și familie este foarte importantă pentru dezvoltarea
personalității copilului, care ulterior va fi parte integrantă a unei societăți a cărei cerințe
se diversifică în permanență.
Această colaborare se poate derula sub sloganul:
“ÎMPREUNĂ PENTRU COPIII NOȘTRI!”
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Cum se poate păstra echilibrul între muncă și familie,
ambiții profesionale și personale în actualul context pandemic?

Turda Ioana Monica

Echilibrul dintre viața personala, muncă, ambiții profesioanele și personale este
un aspect care preocupă marii specialiști înca dinaintea pandemiei. Cursurile,
seminarele, programele, întâlnirile pentru mămici, pentru oameni din diferite profesii
erau într-o continuă creștere dinaintea pandemiei. Programele de parenting, care promit
echilibrul dintre muncă și familie sunt la maximă căutare și acuma în plină pandemie
cănd munca, (în unele cazuri) se mută acasă , lângă copii. Paginile de socializare sunt
pline de reclame care promit echilibrul dintre familie și muncă, teme precum creșterea
unui copil și succesul pe plan profesional. Toți dorim succes pe ambele planuri, toți
avem ambiții profesionale și personale de exemplu: să creștem copiii înr-un mediu
sănătos, să oferim educația cea mai bună, să petrecem timp de calitate cu cei apropiați,
iar pe partea profesională, să terminăm la timp un proiect, un proiect care să ne aducă
un succes ,o laudă din partea superiorilor, pentru a te simți tu ca persoană în acel
colectiv mult mai bine.
Nigel Marsh într-un interviu ,, How to make work – life balance work”, spune:
,, Am ieșit din câmpul muncii și am petrecut un an acasă cu soția și cei patru
copii ai noștri. Tot ce am învățat despre echilibru viață-muncă din acel an , a fost ca mi
se pare destul de ușor să echilibrezi munca și viața, când nu muncești.”
Teoriile sunt multe, programele care promit să te ajute să-ți echilibrezi familia și munca
sunt le fel de multe.
Am auzit sintagma ,, Când ajungi la lucru îți lași grijile de acasă la ușă, iar când
pleci poți să ți le iei înapoi”, dar continuarea ,,cu grijile de la lucru să nu le iei acasă”,
nu am mai auzit-o. Pentru că, continuarea intr-un context pandemic , unde nimic nu
este sigur de la o zi la alta, nu există.
Tot Nigel Marsh spune ,, Primul pas în rezolvarea oricarei probleme, e să-ți dai
seamna de situația în care te afli. Realitatea în societatea noastră e că sunt mii și mii de
oamnei în lume, trăind viețe chinuite, urlând într-o disperare tăcută, muncind din greu
ore întregi la servicii pe care le urăsc să-și cumpere lucruri care nu le trebuie, ca să
impresioneze oameni pe care nu-i plac.”
”... că guvernele și corporațiile nu ne vor rezolva problema. Dacă nu-ți creezi tu viața,
altcineva o va face pentru tine și s-ar putea să nu-ți placă ideea lor de echilibru.”
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Dacă înainte de criza sanitară cand lucrurile erau normale, mergeai la lucru,
înapoi acasă, acum în plină pandemie lucrezi de acasă, masa de bucatărie împărțită pe
jumate îți este birou. Copiii împărțiți în camere diferite, cu gadgeturi diferite, cu
profesori care caută diverse intrumente și metode de a capta atenția copiilor, intrând în
casele noastre pentru a susține actul educativ în continuare. Profesorii au dat dovadă
de creativitate, de o deosebită capacitate de adaptare pentru ca ritmul să nu fie întrerupt.
Totul nou, reguli noi, programe noi, programe peste programe, confidențialitatea
datelor personale, restricții noi, notificări pentru fiecare program, totul o listă virtuală.
Pentru mine personal totul s-a amplificat, totul are o altă viteză, totul este la un
clik distanță, toată lumea este în online, nu mai comunicăm ca înainte. Deși se tot
vorbește de o comunicare, având la dispoziție această tehnologie care expandează întrun ritm năucitor, totuși, tind să cred că doar mimăm comunicarea, este mai mult o
transmitere, un amalgam de mesaje care se perindă de la unul la altul, uneori fără sens,
fără conținut, cu jumătăți de propoziții și surplus de emoticoane. Școala online m-a
marcat, pentru mine și cred că pentru mulți alții, a fost de neconceput cândva, ca școala
să se mute în spațiul familiei.
Sunt mamă, cadru didactic, înscrisă la obținerea gradul didactic I, studentă la
master. Echilibrul în actualul context pandemic între muncă și familie este exact cum
l-am înșiruit mai sus. Îmi iubesc familia și iubesc ceea ce fac la grădiniță, partea de
formare continuă, sunt ambițiile mele profesionale. Toate etapele de la muncă m-au
ajutat și în pregatirea copilului meu pentru viață. Studile lui Montessori: ,,Copilul în
familie”, ,,Educație și pace”, ,,Taina copilăriei” , ,,Mintea absorbantă”, sunt doar unele
dintre cărțile care m-au ajutat în ambele părți. Nu pot spune sigur că este un echilibru
între cele două părți în situația actuală pandemică, nu există o rețetă, pași de urmat, sau
sfaturi de la cei mai buni specialiști, tu ești acolo în situația dată, unde trebuie să
actionezi.
Dă-ți timp ție, familiei, locului de muncă, priorităților din viața ta, trăiește fiecare
moment, amintindu-ți ca nu se mai repetă niciodată!
Bibliografie:

Cum ne-a afectat pandemia stilul de viață?, accesat în 25.10.2021 la:
https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/social/studiu-cum-ne-a-afectat-pandemia-stilulde-viata-munca-de-acasa-lipsa-odihnei-si-miscarea-insuficienta-duc-la-depresie-sianxietate-1522059

Nigel Marsh ,,Cum echilibrezi viața personală cu munca?”, accesat în
26.10.2021 la:
https://www.ted.com/talks/nigel_marsh_how_to_make_work_life_balance_work?lan
guage=ro
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Ce-ar trebui să înveţe copilul în cei şapte ani de-acasă?

Prof. Udrea Constantinescu Narcisa Mihaela,
Scoala Gimnazială Specială “Sf. Mina”, Craiova

Limbi străine? Engleză, germană sau chineză? Nu sunt atât de importante.
Putem să-l iniţiem în ştiinţe, să facem experimente chimice în bucătărie, să-l
ducem în toate orăşelele cunoaşterii din lume şi să-i cumpărăm mii de cărţi. Dar dacă
lecţiile esenţiale nu sunt învăţate, așa că nici asta nu va conta aşa de mult.
Putem să-l învăţăm să împartă jucăriile cu alţii, să doneze, să fie tolerant. Însă
nici asta nu e suficient.
Care sunt, de fapt, lecţiile esenţiale din primii șapte ani de viață?
Lucrurile cele mai importante pe care le putem transmite copiilor, indiferent că
le suntem cadre didactice sau părinți nu sunt informații sau cunoștințe din diverse
domenii de activitate. Aceste lucruri pot fi dobândite oricând pe parcursul vieții. Ceea
ce copiii au nevoie să cultive încă din primii ani de viață sunt acele calități de care au
nevoie toată viața. Acestea sunt indispensabile în a avea o viață bună, calitativă, care
să le aducă satisfacții și să îi mulțumească. Câteva dintre aceste calități sunt enumerate
în cele ce urmează.
Răbdarea: când îl învăţăm pe copil să aştepte liniştit, să amâne satisfacerea unei
plăceri, să îşi urmeze scopul cu perseverenţă, să nu bată din picior pentru că „toate” i
se cuvin doar lui, am pus o piatră extraordinară la temelia caracterului sau.
Bunătatea: una din primele lecţii pe care copiii ar trebui să și-o însușească este
să nu râdă niciodată de nimeni. E important să se poarte frumos cu copiii, mai ales faţă
de cei cu nevoi speciale, să nu râdă, ci să poarte de grijă.
Să nu invidieze: cunoaşteţi adulţi care reuşesc să aibă o relaţie omenească cu
cineva doar atunci când respectivul este… un pic mai prejos decât ei? Altfel, sunt roşi
de invidie. Noi, în calitate de cadre didactice sau părinți, trebuie să fim cu luare aminte,
să nu comparăm, să nu încurajăm excesiv spiritul de competiţie. Cel mic e bine să
înveţe că îşi este suficient sieşi exact aşa cum este, iar darurile şi avantajele altora nu-i
vor ştirbi din calităţile lui.
Bună cuviinţă: este una dintre lecţiile de la sine-înţelese pentru cei şapte ani deacasă. Însă doar o mamă vă poate spune cât de dificil e ea de predat, cât de multă
consecvenţă îţi trebuie să îi predai copilului bune maniere, respect pentru oameni şi
bunurile lor şi o purtare frumoasă în public. Din nou, pilda comportamentului părinţilor
va vorbi mai mult decât o mie de cuvinte.
Să nu îşi urmărească doar propriul interes: de obicei ne învăţăm copiii să facă
orice ca să le fie bine, iar un astfel de sfat pare ciudat. Atunci când îl învăţăm pe cel
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mic să vadă şi folosul celuilalt, să lucreze în echipă, să se bucure de binele celui de
lângă el, într-un cuvânt, să fie altruist şi empatic, i-am dat un dar nepreţuit pentru toată
viaţa! L-am învăţat să semene sămânţă de prieten!
Autocontrolul: este una dintre cele mai preţioase lecţii. Ce bine-ar fi dacă toţi am
reuşi să ne-o însuşim. Eu recunosc că îmi lipseşte: este unul din lucrurile pe care vreau
să le consolidez în mine în următoarea perioadă. Visez la un corp mai suplu (dacă îmi
voi controla pofta de mâncare), visez să fiu o mamă mai blândă pentru copiii mei (dacă
îmi voi controla tonul şi vocea), o gospodină mai organizată (dacă îmi voi controla
obiceiul de a pierde vremea pe Facebook).
O gândire optimistă: iată încă o lecţie care se prinde din „zbor”. Când în
casă pluteşte optimismul, copilul va învăţa să gândească pozitiv prin imitaţie. Reversul
e valabil. Dacă ne lăsăm măcinaţi de gânduri rele, dacă suntem permanent îngrijoraţi
şi sumbri, la fel va deveni şi puiul nostru în timp.
Lecţiile acestea enumerate mai sus nu le-am inventat eu. Le-am găsit scrise întro carte veche, un text de mii de ani, foarte cunoscut, pe care am îndrăznit să îl
parafrazez. Cartea este de fapt o scrisoare adresată Corintenilor, iar rândurile reprezintă
o descriere a iubirii.
Ar fi fost de ajuns să spun că lecţia esenţială a celor şapte ani de-acasă este să îi
învăţăm pe copii ce e dragostea, dar pentru asta, nu-i aşa, e nevoie de o viaţă întreagă.
Bibliografie:
1. P., Emil, R., Iucu, Educaţia preşcolară în România, Polirom, 2002;
2. Stănciulescu E., Sociologia educației familiale vol. I, Ed. Polirom Iași, 1998;
3. Vrăsmaş Ecaterina Adina, Consilierea şi educaţia părinţilor, Editura Aramis,
Bucureşti, 2002.
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PROMOVAREA IMAGINII UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Prof. înv. primar Ulman Irina Elena
Şcoala Gimnazială nr. 4 Buhăceni, jud. Botoşani

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 pregătească elevii pentru
viitor.
Deschiderea spre nou se realizeazaă datorită cadrelor didactice pregătite care
intervin în favoarea acestei dezvoltări continue a școlii. Analizând ceea ce se cere de
la unitatea de învățământ, putem stabilii și cum anume o putem promova. Beneficiarii,
atât direcţi, cât şi indirecţi (elevii, părinţii) sunt cei ce intră în contact cu mediul școlar,
comunitatea fiind astfel influențată de școală.
Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în
procesele de descentralizare şi asigurare a calităţii, personalizarea ofertei educaţionale
la nivel instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile
şi interesele partenerilor şi beneficiarilor procesului educational și educaţiei, crearea şi
promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate se realizează, în primul
rând, prin rezultatele educaționale pozitive ale elevilor, părinții fiind interesați în
principiu de acest aspect.
Crearea acestei imagini se realizează prin fiecare cadru didactic din instituție,
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educație
individualizată, adaptată la particularităţile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice
în strategii de predare atractive vor crea o imagine pozitivă asupra școlii, vor armoniza
oferta de servicii educaţionale şi formare permanentă cu nevoile specifice identificate
în unitatea şcolară şi comunitatea locală.
Colaborarea eficientă cu toţi reprezentanţii minorităţilor etnice se poate realiza
prin promovarea unor proiecte focalizate pe reducerea abandonului şcolar, prin
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Comisia de Combatere a Discriminării 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 pozitive şi a exemplelor de bună
practică în managementul instituţional.
Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. Copilul
trăiește într-o lume dominată de mass media, influențele nefaste ale televizorului și
calculatorului acționând asupra sănătății psihice și morale. Acestea contribuie la
transformarea elevilor în persoane incapabile de a se controla comportamental și
emotional. Activitățile de acest gen, cu o deosebită influentă formativă, au la bază
toate formele de acțiuni turistice, ateliere de creaţie, concursuri și parteneriate cu alte
instituții.
Activitățile extracurriculare dau o alternativa sănătoasă, practica și creativă de a
ocupa timpul liber al elevilor, instituția de învătământ ce promovează astfel de activități
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau
național. Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi
eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul
rând, o atitudine creatoare, atât în modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu
elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a
elevilor.
Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea
tuturor reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face școala accesibilă.
Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent
părinții cu tot ce se întâmplă în școală, dar putem promova activităție și implicit școala
în cadrul căreia acestea se desfășoară.
Prin combaretea violenței din unitatea școlară, reducerea incidentelor din cadrul
acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleranței și a unui spirit moral-civic
pozitiv în care elevii se integrează cu ușurință se creează o imagine pozitivă a școlii.
În concluzie, imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce
au aceștia nevoie:educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea
învățării, combaterea discriminării, reducerea violenţei, promovarea unui
comportament moral pozitiv, și participarea la activitați extrașcolare. Școala noastră,
în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante.
Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice,
fiecare contribuind individual asupra imaginii de ansamblu a instituției școlare.
Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece această imagine pozitivă se
creează greu și se poate pierde rapid.
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ȘCOALA ȘI FAMILIA - O ECHIPĂ DE SUCCES

PROF. ÎNV. PRIMAR URSACHI VALENTINA
LICEUL TEHNOLOGIC ,,ION NISTOR’’ VICOVU DE SUS, SUCEAVA

Principalii factori care ajută copilul în desăvârşirea propriei educaţii sunt şcoala
şi familia. De altfel, primii dascăli ai copiilor sunt părinții.
Funcţia educativă a familiei constă în formarea priceperilor, deprinderilor de
viaţă, transmiterea primelor cunoştinte, sentimente, virtuti. Rolul familiei este
important în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, intelectual, moral şi
estetic. Copiii sunt oglinda părinților.
La alegerea şcolii de către părinţi contează tipul de şcoală, tradiţia, dotarea
materială a şcolii, conţinutul învăţământului, dar nu în ultimul rând calitatea cadrelor
didactice.
Copilul reprezintă elementul central în educaţie. Educaţia trebuie centrată pe
elev, iar finalitatea ei să fie formarea capacităţii elevului de a se adapta la realitatea
socială.
Şcoala alături de familie influenţează prin condiţiile concrete în care se desfăşoară
procesul de învăţământ, personalitatea copilului. Educarea elevului se situează în egală
măsură, în familie şi şcoală.
Meritul familiei îl reprezintă formarea temeliei individualităţii copilului, încă de
la vârstă fragedă. Mediul familial oferă primele ocazii de stabilire a unor relaţii sociale,
de comunicare afectivă şi verbală. Climatul familial îşi pune amprenta pe personalitatea
sa.
Odată cu intrarea copilului în şcoală, funcţiile educative ale familiei nu
încetează, ci se amplifică, în sprijinirea rolului de elev. Profesorii trebuie să colaboreze
cu familia, să facă în aşa fel încât să-l facă un aliat şi să se sprijine reciproc în munca
de educaţie. Alături de şcoală, familia exercita cea mai mare influenţă asupra copilului,
iar scopul acţiunilor lor trebuie sa fie unitar.
Familia, prin condiţiile oferite, prin înţelegerea corectă a manifestărilor copiilor,
prin contribuţia în lărgirea orizontului professional al acestora şi prin oferirea unor
modele pozitive de convieţuire socială contribuie la păşirea corectă a tânărului în viaţă.
Familia poate stimula elevul, îl poate mobiliza în acţiuni legate de un anumit domeniu
de activitate faţă de care manifestă aderenţă şi pentru care prezintă mai multă garanţie,
în valorificarea capacităţilor proprii. Părintele îşi poate da mai bine seama de toate
acestea în colaborare cu şcoala.
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Învăţătorul/dirigintele trebuie să cunoască bine elevul; să asigure un climat de
cooperare şi competeţie în colectivul de elevi; să asigure o unitate de decizie, acţiune,
control, reglare; să precizeze clar sarcinile şi responsabilităţile elevilor; să comunice
deschis şi eficient cu elevii şi părinţii.
S-au consacrat următoarele tipuri de părinți: cei care adaptează stilul lor de
educaţie cu cel al şcolii; cei care nu conştientizează efectele negative ale metodelor
aplicate în educaţie; cei care nu recunosc faptul că relaţiile cu copii sunt deficitare; cei
care nu acceptă rezultate slabe la învăţătură indiferent de motive și cei care nu cunosc
faptul că factorii care influenţează rezultatele şcolare sunt: nivelul de inteligenţa,
mediul, starea de sănătate.
Familii care reprezintă un bun mediu educativ sunt cele în care există relaţii de
înţelegere, respect, întrajutorare între membrii; autoritate exigentă a părinţilor este
îmbinată cu respect și situaţia economică este una bună. Familia trebuie să se preocupe
de asigurarea unui trai decent, să apere copilul de pericole, să le ofere condiţii de odihnă
şi învăţătură, să se îngrijească de starea lor de sănătate, să le formeze deprinderi de
igienă, să le dezvolte gustul pentru lectură. Copii îşi formează deprinderi de
comportament civilizat tot în familie: respect, politeţe, cinste, decenţă. Părinţii
reprezintă un exemplu pentru copil, tot ei trebuie să-l îndrume să fie sociabil, bun coleg
şi prieten. Familia realizează contactul cu frumuseţile naturii şi se preocupă de cultura
estetică. Copilul are nevoie să fie ajutat, apărat, călăuzit, să se simtă important pentru
cei din jur său.
O comunicare eficientă învăţător –familie are rolul de a acţiona în mod pozitiv
asupra copilului şi de a stopa comportamente negative. De multe ori apar dificultăţi de
comunicare şi dezvoltare a relaţiei şcoală-familie. De aceea ar treui cunoscuţi factorii
care favorizează dar şi bolchează o comunicare eficientă.
Factori care favorizează comunicarea sunt: transmiterea informaţiilor de către
învăţător într-o formă accesibilă părinţilor; evitarea analizării critice sau blamării
părintelui; alegerea unei teme de discutie interesantă care să incite curiozitatea
părinţilor; mediul ambiant de discuţie să fie plăcut; capacitatea învăţătorului de a
mobilize părinţii să comunice şi să le asculte problemele; evitarea subiectelor care
privesc elevii problemă, se fac discuţii individuale cu părinţi acestora; rezolvarea
problemelor elevilor, implicarea în găsirea unor soluţii și sprijinirea, încurajarea
părinţilor pentru a schimba atitudinea negativă a elevului;
Factori care blochează comunicarea sunt: utilizarea unui limbaj neaccesibil
părinţilor; evidenţierea doar a aspectelor negative ale comportamentului elevului;
alegerea de teme neadecvate lectoratului; atitudinea pasivă a învăţătorului;
transmiterea unui numar mare de informaţii și oferirea sfatului necerut.
A fi părinte este mai mult decât o simplă calitate față de care ne putem exalta.
Ea presupune experiență, pricepere, răbdare, cu alte cuvinte toate însușirile care se cer
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pentru exercitarea unei adevărate profesii, „profesia de părinte”. Iar pentru realizarea
unor performanțe, existența unui climat familial favorabil și armonios și competența în
educație reprezintă premise de bază.
În zilele noaste se pune mare accent pe educația formală care nu poare fi atinsă
fără ajutorul familiei, al părinților, rolul cărora nu pate fi ignorant, ei trebuie să
înțeleagă și să sprĳine procesul educațional, dascălii, deoarece dascălii nu pot substitui
familia, pot doar lucra împreună pentru binele mai mare, acela al educației copilului.
Surse bibliografice:
1.Bunescu Gh, Alecu G,Badea D, Educaţia părinţilor. Strategii şi programe, Editura
Didactică şi Pedagogică,Bucureşti,1997
2. Cosma T,, Sedinţele cu părinţii în gimnaziu. Idei suport pentru diriginţi ,Ed.Polirom,
Iaşi, 2001
3.www.didactic.ro
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Promovarea imaginii unității de învățământ

Prof. Înv. Preșc. Vacea Roxana – Georgiana
Grădinița cu Program Prelungit Nr. 3, Mangalia

Educația este cel mai puternic motor al schimbării și dezvoltării sociale, dar
activarea acestui motor necesită schimbări fundamentale care să permită dezvoltarea
unei societăți corecte și bazate pe cunoaștere. Școala trebuie să țină cont de marile
schimbări din lumea modernă și să reacționeze mai întâi, schimbând vechiul sistem
educațional cu unul modern. E ciudat, dar sistemul educațional este foarte inert și este
cel care de multe ori se schimbă ultimul.
Necesitatea adaptării instituțiilor de învățământ la schimbările din mediu, la
nevoile individuale ale clienților, presupune implementarea marketingului în obiectul
său de activitate, în scopul îmbunătățirii serviciilor, menținerii și promovării acestor
servicii în condiții de maximă eficiență. Cu alte cuvinte, marketingul educațional
trebuie să modeleze viziunea unei școli din secolul XXI și să pregătească elevii pentru
viitor.
Un aspect de luat în considerare atunci când vine vorba de marketing educațional
este satisfacția față de serviciile educaționale. În colaborarea școală-familie, subiecții
pot fi întrebați direct dacă sunt mulțumiți sau nu de serviciile educaționale oferite.
Afirmațiile ar trebui să fie legate de nivelul tău de aspirații sau așteptări, dar și de
experiențele anterioare. Dacă se știe ce așteptări publicul de la procesul educațional,
atunci pot fi elaborate strategii de marketing care să asigure audiența maximă pentru
oferta educațională. Acest lucru are loc la fiecare întâlnire cu părinții, unde aceștia își
spun doleanțele în ceea ce privește sistemul educațional.
În grădinițe și nu numai, activitățile extracurriculare, concursurile, participările
la anumite proiecte naționale ajută la promovarea imaginii unității de învățământ,
deoarece prin acestea se pot face vizibile perfomanțele școlarilor și preșcolarilor. În
unitatea noastră de învățământ s-au desfășurat mai multe activități de acest gen, cum
ar fii cele desfășurate cu ocazia zilei de 1 Decembrie sau a sărbătorilor de iarnă.
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.
Un alt factor important in promovarea unității este reprezentata de conducere.
Echipa de conducere a școlii trebuie să aibă o preocupare constantă pentru elaborarea
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și actualizarea unui plan de marketing care să evidențieze rolul școlii în dezvoltarea
academică, socială. Emoțională, fizică a elevilor.
Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea
tuturor reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face școala accesibila.
Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent
părinții cu tot ce se întâmplă în școala, dar putem promova activităție și implicit școala
în cadrul căreia acestea se desfășoară. În acest caz, un ajutor vine din partea desfășurării
procesului educativ în regim online.
Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice,
fiecare contribuind individual la imaginea de ansamblu a școlii. Această
responsabilitate este în mâinile noastre, deoarece această imagine pozitivă este greu de
creat și poate fi pierdută rapid.
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IMPORTANTA PROMOVARII ȘCOLII

Văduva Mihaela –
secretar șef- Liceul cu Program Sportiv Tg. - Jiu

Școala joacă un rol important în pregătirea viitoarei generații pentru viața lor de
adulți. Aceasta este o responsabilitate la care trebuie să fim atenti și o oportunitate
interesantă la care sa luam parte. Multe școli sunt tot mai mult sub presiunea
concurentei pentru a atrage mai multi elevi. De aceea, nevoia de a „comercializa”
școala a crescut semnificativ în ultimii ani. Inscrierea a cat mai multi elevi este esențială
pentru existența unei școli. Fără elevi, o școala pur și simplu nu ar putea funcționa și
cu cât numărul de elevi este mai mare, cu atât mai mare este si șansa școlii tale de a
avea un impact în comunitate.
S-a constatat că școlile care își gestionează bine imaginea și au îmbrățișat
dispozitivele de marketing și relații publice - cum ar fi site-uri web și rețele sociale, un
prospect profesional, reclame, e-mail direct și panouri publicitare - au sporit numărul
de înscrieri și au îmbunătățit implicarea comunității. Odata cu invatarea on-line cauzata
de Covid-19, tot mai multe școli au inceput sa apeleze la tehnologie pentru a promova
școala. Aceasta este o mare oportunitate de a prezenta ceea ce se intampla in institutaia
in care lucrezi. Iata cateva idei pentru a ne asigura că oamenii potriviți văd toate
lucrurile deosebite pe care le face școala în fiecare zi in beneficiul copiilor si al
comunitatii:
Cel mai bun mod de a promova școala este existenta unei serii de strategii care
să atragă un public larg. Aceasta se poate realiza prin publicatii regulate in ziarele si
revistele locale, aparitii la televiziunea locala, investiții în publicitate online, prin
postarea de informatii utile pe pagină activă de Facebook a scolii sau pe site-ul
institutiei. Site-ul tău web este o fereastră către școala ta. Prin știri regulate, evenimente
și pagini informative, părinții pot vedea că școala ta este locul în care copilul lor va fi
fericit.
O alta modalitate de a promova scoala si de a fi in permanenta legatura cu
comunitatea de care apartii este sa folosesti site-ul web și contul de socializare pentru
a anunța evenimente viitoare sau pentru a împărtăși succesul activităților recente. Acest
lucru ajută la menținerea unui informari constante despre ceea ce face scoala pentru asi indeplini scopurile educationale. Este, de asemenea, important sa fie exprimata
opinia și valorile școlii prin postări pe Facebook, știri și bloguri pentru a arăta filozofia
din spatele succesului obtinut. Este chiar mai bine dacă îi poți încuraja pe alții să-și
împărtășească opiniile despre școala ta prin intermediul rețelelor sociale și a paginilor
de comentarii ale site-ului tău. În acest fel, poti rămâne în fața opiniei publice și poti
demonstra că esti receptiv la comentariile părților interesate. Cele mai bune postări
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includ fotografii și/sau videoclipuri. Acestea nu trebuie să fie neaparat fotografii ale
elevilor. Munca elevilor și facilitățile scolii pot spune multe despre institutie si rolul ei
in educatia copiilor.
O mare importanta in promovarea institutiei scolare o au rezultatele obtinute de
elevi la concursuri si olimpiade scolare, rezultatele controalelor interne si externe sau
progresul inregistrat in randul elevilor cu cerinte educationale speciale. Acestea vor fi
văzute de trecători și de potențiali părinți care isi vor forma o parere bazata pe dovezi
in legatura cu unitatea de invatamant si procesul educativ desfasurat.
Un mediu de învățare primitor și inovator este intotdeauna o carte de vizita
pentru o scoala. Estetica unei școli creează o primă impresie de mare impact. Imaginea
luminoasă și profesională a scolii poate prezenta activitatea de învățare din scoala ca
una speciala, de la prima privire. Aceasta poate comunica viziunea și valorile scolii,
poate implica și inspira elevii și oferă un mediu captivant și sigur în care să învețe
elevii. Mediul ambiant al elevilor are un impact mare asupra atitudinii lor față de
învățare. De exemplu, o clasă accesibilă și bine organizată facilitează accesul la
materiale de învățare și dă tonul învățării. Ecranele pot fi, de asemenea, un instrument
foarte util pentru a extinde cunoștințele și abilitățile subiectului.
Dacă viziunea și valorile școlii sunt clare și bine gândite, mesajul transmis de
scoala va fi simplu și inerent pentru cei din jur. Un curriculum bine planificat pentru
toate disciplinele este esențial pentru ca ii învață pe elevi valorile școlare de care au
nevoie pentru a reuși in viata. Valorile școlare pot include flexibilitatea, corectitudinea,
aspirația, determinarea, toleranța, respectul și spiritul de echipă.
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Site-ul școlii – modalitate de promovare a imaginii școlii

Prof. Vasile Pecingină
Școala Gimnazială Nr. 1 Rovinari

Pentru că școala online a reușit să ne familiarizeze, mai mult ca oricând, cu
mediul virtual, informatic, și cu maniera în care se poate lucra eficient folosindu-ne de
aceste noi aspecte ale învățământului, putem să profităm de tot ceea ce am învățat
pentru a ne face mult mai vizibili în comunitate. Spun asta pentru că a devenit vital ca
părinții și viitorii elevi să cunoască unitatea de învățământ și activitatea ei permanentă,
în special când sunt puși în situația de a opta pentru o școală sau alta. E nevoie de
transparență, de deschidere.
Ziua porților deschise nu este suficientă pentru ca părintele să-și facă o imagine
clară, să capete încredere și să ne ofere votul final. Iar noi avem tot mai multă nevoie
de încrederea și acceptarea lor. E nevoie de cunoaștere permanentă, de „împrietenire”
și acceptare cu mult înainte de a face cunoștință în mod direct, de tatonare, de
înțelegere, de analiză critică, de adaptare.
De aceea, consider oportună crearea unui site al școlii însă nu unul formal, făcut
ca să fie și să ne situeze în rândul lumii, ci unul viu, activ, permanent actualizat, capabil
să ofere informații în timp real. Calitatea lui primordială este aceea de a fi util, de a
informa. Site-ul, pagina de promovare a școlii, nu are voie să arate ca o foaie învechită
în care sunt actualizate, periodic, anumite detalii, considerate aleatoriu ca fiind
importante, în timp ce altele sunt lăsate în voia sorții, catalogate fiind ca neesențiale.
El poate să fie oglinda virtuală a școlii, pasul virtual pe care cei din comunitate, și nu
numai, pot să-l facă pentru a pătrunde în lumea școlii.
Nu doar datele despre cadrele didactice și specializările oferite sunt esențiale.
Dincolo de orare, planificări, cadre legislative, este important să arătăm că școala este
activă, că activitățile extrașcolare se desfășoară cu succes și au feedback-uri pozitive,
că elevii sunt implicați în proiecte internaționale și naționale, că sunt susținuți,
îndrumați și obțin rezultate deosebite.
Promovarea elevilor care participă la concursuri, diseminarea informațiilor cu
privire la anumite activități pe care unitatea școlară le desfășoară sau pur și simplu a
unor concursuri, programe, destinate elevilor, reprezintă o altă menire a unui site.
Elevii sunt în centrul preocupărilor noastre. Educația și dezvoltarea lor intelectuală
reprezintă menirea noastră. Astfel că victoriile lor sunt pașaportul școlii spre
comunitate. Dar ei trebuie promovați, lăudați, afirmați. Succesele lor sunt, în mare
parte, și roadele muncii noastre. Prin ei și prin noi înșine, școala capătă popularitate,
își sporește gradul de încredere. Proiectele trebuie prezentate în așa fel încât să-și poată
pune în valoare toate calitățile, în fond, chiar adevărata lor valoare. Prezentări
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dinamice, pline de culoare și exemple de bună practică, acestea pot fi cheile spre lumea
de dincolo de porțile școlii.
Pandemia ne-a învățat să fim rezervați, să păstrăm distanța, să evită contactele
directe. Or, în acest context informația trebuie obținută de undeva, fără grija
contaminării. Școala trebuie să ofere detaliile solicitate și trebuie să știe și cum să o
facă în noile condiții.
Lucrurilor pot fi mult simplificate pentru că majoritatea are acum acces la un
dispozitiv sau la conexiune la internet. Ele nu mai sunt neapărat nici un lux și nici ceva
de obținut cu greu, iar reprezentanții școlii pot profita de toate aceste beneficii pentru
a o face cunoscută, pentru a o valoriza corect lăsând faptele să vorbească. Gândit cu
responsabilitate și implicare, site-ul școlii poate fi nul dintre cele mai eficiente
modalități de promovare pentru că spațiul virtual este nelimitat și lucrează în avantajul
nostru.
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Proiect de parteneriat
„ Împreună pentru o educaţie mai bună”

Prof. înv. preşcolar: Vasiliu Florentina Elena
Grădiniţa Nr. 185, Sector 5, Bucureşti

Datorită situaţiei actuale, generată de pandemia COVID-19, se impune
adoptarea unor noi modalități de comunicare și colaborare. Indiferent de tipurile de
servicii pentru educație timpurie (creșe, grădinițe, centre de zi etc.) care răspund
nevoilor familiei şi copilului, este foarte importantă pentru dezvoltarea copilului relaţia
partenerială dintre educatori, ca profesionişti care îşi derulează activitatea în acel
serviciu şi părinții copilului. Familia reprezintă prim educator al copilului astfel este
un factor important în stabilirea parteneriatului între serviciile de educaţie timpurie şi
familie. Sânul familiei reprezintă primul context formativ pentru copil, reprezintă
mediul socio-cultural în care copilul s-a născut, în care creşte şi de aceea este foarte
important respectul pentru moştenirea culturală a fiecărei familii şi valorificarea
acesteia în contextele în care copilul nu se află alături de părinții săi.
Mediul familial ocupă un loc central în multitudinea factorilor determinanţi ai
evoluţiei individului. Copilul este deosebit de receptiv la influenţele pozitive sau
negative, este ca o sugativă, un adult în miniatură. Trăsăturile şi coordonatele
personalităţii se cristalizează în raport cu modelul şi contextul trăit în mod direct,
nemijlocit, de către copil în mediul său familial, iar atitudinile părinţilor au consecinţe
durabile asupra personalităţii, în formarea copilului. Primul model oferit copilului este
familia sa, iar calitatea şi tipul relaţiilor copil-părinţi vor marca profund evoluţia
viitoare a copilului.
În perioada copilăriei timpurii, eforturile depuse de părinţi şi educatori trebuie
să se bazeze pe un schimb bogat de informaţii, de experienţe şi pe colaborare în
asigurarea celor mai bune condiţii de creştere şi dezvoltare a copiilor, respectând
regulile nou impuse care țin de distanțarea fizică, de igiena personală, de dezinfectarea
spațiilor și a suprafețelor cu care intră în contact copiii. Este important ca părinții să
regăsească un sprijin în serviciul de educaţie timpurie, să se simtă responsabili şi
responsabilizaţi pentru a colabora cu educatorii şi a asigura condițiile necesare pentru
a traversa, cu cât mai puține riscuri, perioada de pandemie și post pandemie.
Cooperarea dintre părinți și educatori este esențială atât pentru a asigura un
mediu securizant copiilor, familiilor și personalului din unitățile de învățământ, cât și
pentru a oferi sprijin educațional prin intervenții coerente și consecvente din partea
celor doi factori fundamentali de educaţie a copilului.
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În continuare voi da câteva exemple de teme abordate în cadrul parteneriatului
cu părinții.
LUNA

TEMA

FORMA DE
REALIZARE

PARTICIPANȚI

Septembrie

Parteneriat
grădiniţă – familie

Masă rotundă în aer
liber

Educatoare, părinți

„ Împreună pentru
o educaţie mai
bună”
Octombrie

”Din activitățile
noastre”

Expoziție online pentru
părinți

Educatoare,
părinți, preșcolari

Noiembrie

”Carnavalul Zânei
Toamna”

Evaluare online proiect
tematic

Educatoare,
părinți, preșcolari

Decembrie

”Îl așteptăm pe
Moș Crăciun!”

Program artistic online

Educatoare,
părinți, preșcolari

Ianuarie

”Povești la gura
sobei”

Transmisie live pe grup

Educatoare,
părinți, preșcolari

Februarie

”Cum îmi petrec
timpul liber cu
familia?”

Prezentare filmulețe
trimise de părinți

Educatoare,
părinți, preșcolari

Martie

”E ziua ta, măicuţă
dragă!”

Prezentare activitate
demonstrativă online

Educatoare,
părinți, preșcolari

Aprilie

”Un copil, un
pomișor”

Activitate ecologică de
plantare în aer liber

Educatoare,
părinți, preșcolari

Mai

”De Ziua Familiei” Prezentare filmulețe
familii copii

Educatoare,
părinți, preșcolari

Iunie 2021

”1 iunie- ziua
tuturor copiilor”

Educatoare,
părinți, preșcolari

Petrecere onlinetransmisie live
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MODALITĂȚI DE PROMOVARE A IMAGINII ȘCOLII

PROF. VASILUȚĂ LUCIANA ANCUȚA
C. S. E. I. ”CONSTANTIN PUFAN”
DR. TR. SEVERIN, MEHEDINȚI

Promovarea imaginii unei unităţii şcolare reprezintă o prioritate pentru o bună
colaborare între cei trei parteneri educaţionali: unitate de învățământ – elevi - părinţi.
Beneficiarul educație 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 de a fi pregătită de a adapta programul educaţional la nevoile elevilor.
Formarea imaginii unei organizaţii se poate realiza aplicând o anumită politică,
ce ţine pe de o parte de stilul managerial al conducătorului organizaţiei şi pe de altă
parte de activitatea desfăşurată de cadrele didactice.
Promovarea imaginii, reprezintă acţiunea de convergenţă şi de interferenţă a
reclamei, publicităţii, utilizarea liderilor de opinie şi a tehnologiilor de creare a
evenimentelor pentru formarea unei imagini unitare şi multidimensionale prin
transmiterea unor mesaje. Managerul unei organizaţii şcolare poate promova în mediul
intern şi extern al unității o imagine pozitivă a acesteia, printr-o planificare riguroasă,
folosind metodele şi tehnicile potrivite.
Promovarea imaginii școlii se poate realiza printr-o multitudine de modalități,
precum:
 Stabilirea unei strategii concrete de promovare;
 Promovarea imaginii școlii la nivelul comunității locale, în rândul unităților
de nivel școlar, la nivel, național şi internațional;
 Promovarea școlii printr-un marketing educațional în care respectarea
principiilor educației să fie prioritară;
 Realizarea unor activități de informare despre integrarea și 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: expoziții cu produse ale activității elevilor, serbări, concursuri școlare,
etc.
Înainte de stabilirea strategiei de promovare trebuie analizat și stabilit punctele
forte, cât și punctele slabe ale școlii. Strategia de promovare trebuie să se bazeze pe
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un plan de promovare, care să țină cont de promovarea indirectă, cât și de promovarea
directă a unității de învățământ.
Planul de promovare trebuie să includă: un obiectiv general (realizarea unei
imagini pozitive a unității de învățământ), obiective specifice care să vizeze atragerea
unui număr cât mai mare de beneficiari, descrierea unității de învățământ și prezentarea
ofertei educaționale, descrierea resurselor din cadrul școlii, prezentarea unei viziuni.
Imaginea școlii este promovată prin educație de calitate, individualizarea
învățării, acces la ofertele educaționale, combaterea discriminării, reducerea violenței
și participarea la activități extrașcolare.
Bibliografie:
Andriţchi V. – ”Dimensiuni ale paradigmei managementului resurselor umane
în învăţământ” Ed. Lumina, Chișinău, 2014;
Cojocaru V. – ” Schimbarea în educație și Schimbarea managerială” Ed.
Lumina, Chișinău, 2004;
Guzgan V. – ”Management educaţional: cultura organizaţională în unitatea
şcolară” Ed. Valinex, Chișinău, 2003;
Iosifescu Ș. – ”Calitatea educaţiei: concept, principii, metodologii” București,
2008;
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PROMOVAREA IMAGINII
COLEGIULUI TEHNIC "TRAIAN VUIA"ORADEA ÎN COMUNITATE

prof. VÎLCEANU Daniela Corina
Colegiul Tehnic „Traian Vuia” Oradea

Promovarea imaginii școlii în comunitate este o activitate de echipă realizată în
timp cu scopul de a crește interesul beneficiarilor direcți și indirecți ai educației către
instituția școlară. Se are în vedere calitatea actului educațional oferit, baza materială a
școlii care să asigure condiții optime de desfășurare a activităților, diversitatea
activităților extrașcolare realizate, performanțele obținute de elevi și cadrele didactice
etc.
În condițiile actuale marcate de situația pandemică pe care o traversăm, toate
strategiile de marketing educațional care au dat rezultate în anii anteriori s-au redus de
cele mai multe ori la activități organizate online.
Colegiul Tehnic „Traian Vuia” Oradea dezvoltă un permanent parteneriat cu
comunitatea locală, într-un mediu favorabil educaţiei, bazat pe valori morale,
antreprenoriale, tehnologice, informaţionale, astfel încât fiecare elev să beneficieze de
şansa de a fi educat ca un bun cetăţean european, creativ, capabil să se adapteze
cerinţelor societăţii în schimbare.
Pentru promovarea valorilor şi ofertei şcolii, site-ul instituției găzduiește
materiale foarte sugestive și de impact.
De asemenea, în promovarea ofertei educaționale se realizează afișe care sunt
distribuite în școlile gimnaziale.
Afişul Colegiului Tehnic “Traian Vuia” din
Oradea prezintă oferta educaţională pentru anul
şcolar 2021-2022 şi se adresează elevilor
absolvenţi de gimnaziu, părinţilor acestora şi
profesorilor îndrumători.
Deviza noastră este “Școala care azi te
pregătește pentru mâine” întrucât o considerăm
imboldul spre a deveni oameni de succes. Afişul
are o componentă informativă şi una de marketing
şi persuasivă.
Componenta informativă cuprinde domeniile
oferite pentru calificare cu accent pe acelea pe
care le oferă doar şcoala noastră la nivel de oraş
sau judeţ – în sistem dual, iar componenta de
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marketing prezintă beneficiile calității de elev în școala noastră, menite să stârnească
interesul potenţialilor candidaţi la admiterea în clasa a IX-a şi să îi convingă să-şi
dorească să devină elevi ai şcolii.
Mizăm pe efectul persuasiv al
prezentării partenerilor noştri – agenţii de
practică, care pot constitui garanţia unei
excelente pregătiri profesionale care poate
asigura succesul absolvenţilor noştri pe piaţa
muncii.
Un rol important în promovarea școlii
au avut activitățile derulate în Săptămâna
meseriilor, din programul de promovare la
nivel naţional a învăţământului profesional şi tehnic și cele organizate cu ocazia Zilei
Naționale a Meseriilor (11 martie), toate promovate pe site-ul școlii și al
Inspectoratului Școlar Județean Bihor.
Un număr mare de vizitatori virtuali, fie că sunt elevi, viitori elevi, părinți etc.
au făcut un tur al școlii (https://www.ctvuia.ro), descoperind în imagini specificul
fiecărui spațiu: laborator, atelier, sală de curs, bibliotecă, sală de sport, internat, cantină.
Se remarcă dotarea cu echipamente moderne la standardele cerute de curricula școlară
pentru domeniile: mecanică; electronică automatizări; electric; electromecanică;
alimentație publică și turism; estetica și igiena corpului omenesc. Sunt evidențiate și
parteneriate cu agenţii economici locali pentru desfăşurarea stagiilor de pregătire
practică şi integrarea absolvenţilor pe piaţa muncii.
Mesajul materialelor de promovare este acela de a evidenția că absolvirea
Învățământului Profesional și Tehnic oferă oportunități sporite de angajare, de
dezvoltare a unei cariere profesionale și împlinire personală prin beneficiile obținute
prin prestarea unei munci calificate, iar Colegiul Tehnic „Traian Vuia” Oradea prin
oferta educațională adaptată la o piață a muncii dinamică asigură serviciile de educație
pentru comunitate.
Am convingerea că implicarea elevilor şi profesorilor în activităţile comune de
prezentare a ofertei educaţionale duce la promovarea imaginii școlii și creşterea
prestigiului unităţii de învăţământ în comunitate.
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UTILIZAREA PLATFORMELOR EDUCAȚIONALE ȘI
A SOFTURILOR, ÎN PREDARE- ÎNVĂȚARE- EVALUARE

Prof. Violeta Ema Nanu
Liceul Pedagogic “Nicolae Iorga” Botoșani

În secolul nostru învățarea școlară are dimensiuni noi, care ne obligă pe noi
profesorii la o abordare diferită total de cea pentru care am fost pregătiți marea
majoritate. Profesorii au o capacitate surprinzatoare de a se adapta la nou, mai ales
atunci când își doresc din tot sufletul. Asistăm astăzi la o informatizare în educație,
apărută ca o consecință a informatizării întregii societăți, în toate domeniile de
activitate, fapt care fovorizează în primul rând accesul tuturor persoanelor la informații
de orice tip.
Avem în față elevi care aparțin acestei societăți, care au fost formați și sunt
dependenți de aceste tehnologii, elevi care au crescut cu telefoane, tablete, laptopuri și
într-o mică măsură cu televizoare, acestea din urmă nemaifiind atât de atractive pentru
ei. Elevii de azi sunt mai inteligenți, mai creativi mai îndrăzneți, receptivi la imagini
dar mai puțin motivați pentru învățătură.
Utilizarea tehnologiei de către copii și adolescenți, faptul că își petrec ore în șir
într-o realitate virtuală, pe telefon, jucând jocuri cu efecte speciale, explozii grafice,
unde li se cer reacții rapide, face ca, revenind în spațiul școlii, în sălile de curs,
urmărirea unui profesor real, să fie o adevarată provocare pentru ei. Ore în șir și le
petrec și pe facebook unde postează fotografii și selfiuri la care așteaptă rapid un
răspuns, un like, o reacție, acesta fiind spațiul lor cel mai îndrăgit de socializare.
În aceste condiții am putea, noi profesorii să cerem elevilor să-și folosească
telefoanele pentru predare-învățare-evaluare. În procesul de predare după cum știm,
elevii nu prea sunt tentați să folosească telefonul sau calculatorul în ideea de a căuta pe
internet anumite informații și de a le prelucra. Elevul de azi vrea un rezultat rapid și o
recompensă la fel de rapidă, ceea ce nu poate obține din informarea de pe internet.
Educația digitală nu mai este ceva nou, ci a devenit o necesitate, a adevenit una
din preocupările prioritare ale învățământului nostru.Utilizarea calculatorului în
educație a apărut în anii ꞌ50, în SUA iar la noi cam de 20 de ani.
Tehnologia informațiilor și a comunicațiilor, TIC, utilizată corect la ore,
contribuie la motivarea elevilor pentru dobândirea de cunoștințe și capacități noi.
Alături de metodele tradiționale, utilizarea TIC la ore constituie o oportunitate
în procesul educativ și disciplina fizică poate beneficia din plin de această oportunuiate.
Simpla folosire a noilor tehnologii în procesul de învățare nu conduce în mod
direct la creșterea eficienței actului instructiv educativ, important este aportul pe carel aduce profesorul, creativitatea lui într-o activitate bazată pe TIC.
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Am observat că elevilor le face plăcere să se autoevalueze, pe telefon, în cadrul
unor teste de pe platforme de învățare, teste realizate de profesorul lor sau de către alți
profesori. Rezolvând aceste teste am abservat la elevi creșterea motivației pentru
obiect, creșterea încrederii în sine, văd că pot rezolva și pot învăța unele lucruri,
creșterea capacității de asimilare a informațiilor.
Softurile educaționale și platformele educaționale sunt agreate de elevi, acestea
bazându-se pe predispoziția elevilor pentru activități online. Softurile au numeroase
atribuții: elevul reacționează la stimulii programului, feedback-ul este imediat, fiecare
acțiune a elevului este apreciată și adusă la cunoștință acestuia și în final și profesorului.
Elevul este stimulat prin recunoașterea progresului, este motivat să rezolve și alte
exerciții, este încântat să rezolve în ritmul propriu sarcinile de lucru.
O platformă online în care se poate crea conținut interactiv sub formă de
exerciții, foarte generoasă în ceea ce privește varietatea tipului de exerciții pe care le
poate crea un profesor pentru elevii săi este: LearningApps.org. LearningApps este un
program internațional, care se poate accesa și folosi gratuit, ușor de gestionat, cu
interfață și în limba română. Este foarte bun pentru activități de exersare și consolidare.
O aplicatie Web 2.0 concepută pentru a sprijini procesele de învățare și predare prin
module interactive: https://learningapps.org/createApp.php.
Jocul didactic are o importanță deosebită în activitățile instructiv educative. Cu
această aplicație, LearningApps, putem motiva elevii în procesul de învățare și
evaluare. Putem crea teste- jocuri de tipul: ordonează perechi, ordonează pe grupe,
cronologie, ordine simplă, răspuns text liber, potrivire de imagini, text spații goale,
spânzurătoarea, cuvinte încrucișate, puzzle, rebus, cursa de cai și îndrăgitul joc
milionarii.
Profesorul devine în această activitate interactivă, creator de material didactic,
animator care inițiază metodele de evaluare și le explică elevilor, sfătuitor care ajută
elevii în rezolvarea testelor. Profesorul creează teste, jocuri în care imaginea de pe
ecran este importantă, modul de prezentare trebuie să fie atractiv și relativ simplu.
Se poate face de către profesor o evaluare formativă, el poate ajuta elevii pe
parcursul acestor evaluări dar și o evaluare sumativă la care profesorul este doar un
observator în timp ce elevii rezolvă. Profesorul este un observator și un ascultător care
apreciază elevii în timpul lucrului dar este și un participant la învațare și un partener.
Profesorul are posibilitatea de a verifica ceea ce-au lucrat elevii, cât au lucrat, ce
exerciții.
Profesorul își creează un cont, și are posibilitatea să-si creeze propriile clase de
elevi , să le distribuie exercițiile pe care le consideră potrivite și să verifice activitatea
elevilor săi, să-i noteze.
Un exemplu de exercițiu de tip Spânzuratoarea, la lecția “Transformarea
izotermă”. Elevii se loghează în aplicație și caută acest exercițiu după care rezolvă
căutânt noțiunile potrivite, urmărind indiciul prin care trebuie să identifice soluția,
ghicind anumite litere. Profesorul vede la secțiunea “Clasele mele” ce-au lucrat elevii
săi ( fig.1).

821

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 1, ianuarie, 2022

(fig.1)
Un exercițiu de tip Ordonează perechi la lecția “Lucrul mecanic”(fig.2). Elevii creează
perechi cu noțiuni învățate și definițiile lor, mărimi fizice cu unitățile lor de măsură. Pe
panoul de lucru, profesorul poate așeza și scurte probleme pe care elevii trebuie să le
împerecheze cu rezultatele lor, care sunt pe același panou, după ce le-au rezolvat pe
caiet.

Altă platformă cunoscută și utilă este: www.didactic.ro

(fig.2)
Aici profesorul poate crea rebusuri și teste online. Și în acest caz profesorul este
anunțat prin email despre activitatea elevului sau poate vedea numele celor care au
rezolvat, pe site.
Pe platforma https://www.mysimpleshow.com/examples/ profesorii pot crea
filmulețe atractive, distractive care pot fi folosite în predare( fig.3).
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(fig.3)
PADLET este o aplicatie interactiva,foarte utila pentru lectiile online, poate fi folosita
la predare, fixare, evaluare.
Poate include desene, filme, observatii, poate fi folosita la lucrul in echipa in varianta
online. Am creat un padlet pentru lectia PRINCIPIUL INERTIEI care se poate gasi la
adresa: https://ro.padlet.com/emananu89/jcex9v3yk8ownr4y

Pentru o învățare eficientă aceste metode interactive, moderne, trebuie împletite
judicios, cu creativitate, de către profesori, cu metodele clasice, tradiționale, pentru ca
învățătura să fie” un drum și un orizont “ pentru elevii noștri, după cum spunea marele
Nicolae Iorga.
Bibliografie:
1.Văideanu, George, Educaţia la frontiera dintre milenii, Editura politică, Bucureşti,
1988
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2. Constantin Cucoş, Informatizarea în educaţie: aspecte ale virtualizării formării,
Editura Polirom. 2006.
3. https://learningapps.org/createApp.php.
4. https://edict.ro/autor/maria-pascu1/
5. https://www.youtube.com/watch?v=6jKZ63Rk4-M
6.https://www.scribd.com/doc/295596051/Softuri-Educationale-Si-Platforme-de-Elearning
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Modalități de promovare a imaginii școlii

Vlăduceanu Silvia Florina,
Școala Gimnazială ,,Regele Mihai I”
Drobeta Turnu Severin, Mehedinți

Educația este un fenomen complex format dintr-un ansamblu de măsuri, aplicate
ȋn mod sistematic ȋn vederea formării și dezvoltării ȋnsușirilor intelectuale, morale sau
fizice ale tinerilor.
Educația este un sistem de bunuri educaționale ce ȋnsumează instituțiile, dar și
activitățile implicate ȋn promovarea și difuzarea ei.
Promovarea imaginii școlii trebuie să țină cont de calitatea actului educațional,
de investigațiile făcute ȋn asigurarea unor bune condiții de desfășurare a activității, de
calitatea profesorilor care susțin educația.
Evaluarea calității o fac consumatorii, după realizarea prestațiilor educaționale.
Ei cumpără actul educational ȋnainte de a-I percepe valoarea. Desigur, se iau ȋn
considerare și informațiile existente până la aceea dată despre o anumită unitate
școlară, ȋnsă adevărata valoare se stabiliște la sfârșitul școlarizării, ȋn funcție de
performanțele de care sunt capabili absolvenții școlii respective.
Serviciul educațional odată evaluat, va determina o afluență mai mică sau mai
mare de elevii. Serviciile educaționale sunt activității prestate ȋn beneficiul
consumatorilor de educație, cu sau fără participarea lor direct, cu scopul de a le ȋmplini
anumite nevoi și a le produce satisfacții intelectuale.
Ȋntr-o instituție școlară pot fi oferite următoarele servicii educaționale: cursuri,
seminarii, conferințe, sesiuni de comunicări, spectacole, activități culturale ȋn
biblioteci, activități extrașcolare, etc.
Cu alte cuvinte, promovarea imaginii școlii implică o activitate umană sau un
sistem de activități orientate spre satisfacerea cerințelor consumatorilor actuali și
potențiali.
Ȋntr-o școală, promovarea modelelor de bune practice mai ales in cazul cadrelor
didactice, aduce un plus de notorietate, unității respective. Cadrele didactice vor fi
mult mai stimulate și mai receptive ȋn adoptarea unor metode și procedee didactice noi,
de actualitate, axate pe nevoile actuale ale elevilor.
Promovarea ȋn domeniul educational necesită din partea cadrelor didactice
dăruire, perseverență, consecvență, cinste, dragoste pentru elevi.
Alături de școală care asigură maxima comunicare ȋntre generații, familia și
comunitatea au o deosebită valoare ȋn formarea personalității copilului.
Parteneriatele dintre școlii, familii și comunități pot: ajuta profesorii ȋn munca
lor, perfecționa abilitățile școlare ale elevilor, ȋmbunătăți abilitățile educaționale ale
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părinților, dezvolta abilitățile educaționale ale părinților, dezvolta abilitățile de lideri
ale părinților, conecta familiile cu membrii școlii și ai comunității, stimula serviciul
comunității și suport familiilor, crea un mediu mai sigur ȋn școli.
Motivul principal pentru crearea unor astfel de parteneriate este dorința de a ajuta
elevii să aibe succes la școală și mai târziu, ȋn viață.
Pe lângă acest aspect o importanță majoră o au și factorii de mediu. Starea socială
sau nevoile speciale ale copiilor pot determina apetitul sau dezinteresul față de
educație.
Școala oferă servicii și copiilor cu cerințe educative special, de aceea se obligă
să asigure și servicii de specialitate: recuperare, terapie educațională, consiliere școlară,
asistență medicală i socială. Așadar, ȋn campaniile de promovare a imaginii școlii
trebuie să fie incluse și dovezile unor reușite integrări sociale ale copiilor cu CES.
Ȋn vederea creării condițiilor optime pentru dezvoltarea copiilor cu nevoi special
este necesar ca școala, familia și comunitatea să preia responsabilitatea diferitelor
atribuții pe parcursul stadiilor de dezvoltare a copiilor. O cooperare bazată pe ȋncredere
asigură integrarea lor socială.
Ȋn calitate de ofertante, școlile trebuie să țină relații strânse cu publicul, cu
exponenții colectivității umane și consumatorii potențiali. Organismele publice,
organizațiile neguvernamentale, mediile de informare ȋn masă reprezintă un partener
privilegiat al serviciilor educaționale.
Un prim demers al activitățiilor de promovare constă ȋn cunoașterea cerințelor
consumatorilor. Investigarea cererii de educație necesită evaluarea structurii și
dimensiunilor ei, a reprezentării spațiale și a eșalonării ȋn timp, a sesizării unor tendințe
ȋnregistrate. Investigarea potențialilor consumatori de educație presupune cunoașterea
imaginilor pe care le au ei despre valorile și serviciile educaționale, despre raportul
educație- cultură- civilizație. Omul educat este și cult, având o capacitate deosebită de
a obține recunoașterea socială a valorii sale, el ȋși pune cunoștințele și calitățile
personale ȋn serviciul unei bune adaptări la viața socială.
Cercetarea nevoilor reprezintă partea cea mai importantă a studiilor consecrate
cererii de educație. Informațiile necesare cercetării structurii ofertei se pot obține din
surse primare cum ar fi : anchete de teren, studii, rapoarte, documentații, sinteze,
statistici, cât și din surse secundare cum ar fi mass-media. Pe baza acestora se pot
cunoaște dimensiunile ofertei educaționale pe o perioadă determinate de timp, se pot
face evaluări cu standardele consacrate, se pot face comparații ȋn interiorul sau pe medii
sociale.
Educația oferă modele. Acestea pot influența ȋn funcție de perioada de viață ȋn
care au loc. Astfel, vârsta dominantă de căutare, alegere și asimilarea modelelor este
adolescent. Cercetând funcțiile idealului educational ne vom convinge de așteptările pe
care le au adolescenții ȋn relație cu modelele existente ȋn spatial școlar. Ei știu că fiecare
om are un ideal spre care aleargă pentr a-l ȋnfăptui, alegându-și unul sau mai multe
modele. Acestea pot fi din cărți, din familie, din istorie, din viața curentă. Ȋn școală,
dominant este modelul educatorului. Importantă este și cunoașterea motivelor ce se
opun deciziei de consum al educației. Aceste motive ar fi: nivelul veniturilor, distanța,
transportul, programul educational, timpul disponibil, o altă ofertă mai avantajoasă.
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Comportamentul post consum se apreciază prin estimarea indicelui de
satisfacție. Adică, absolvenții unei școli sunt ȋn măsură să facă aprecieri dacă așteptările
lor au fost satisfăcute ȋn decursul anilor de studii și ce nu a corespuns cu aceste așteptări
ale sale.
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Rolul părinților și al școlii în educația copiilor

Prof. Înv. Preșc. VLAD Victoria-Maria-Alexandra
Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Sibiu

Familia, ca prim mediu de viaţă al copilului constituie îmbinarea unei triple
dependenţe a copilului faţă de părinţii săi şi anume:
- dependenţa biologică care cuprinde toată încărcătura genetică;
- dependenţa socială deoarece familia constituie primul mediu social de
dezvoltare, de cunoaştere a propriei fiinţe, de relaţionare, de stabilire a contactelor
copilului cu societatea;
- dependenţa de educaţie deoarece aşa cum afirma Johan Heinrich Pestalozii
“ceasul naşterii copilului este ceasul începutului educaţiei sale” (apud Ion Drăgan,
1992) Iar O. M. Aїvanhov afirmă că „Pe întreaga perioadă a sarcinii, mama trebuie să
vegheze la protecţia copilului ”Copilul în familie încă din primele luni de viaţă învaţă
mersul, vorbirea, dragostea şi grija cu care mama aşează copilul în pătuţ, contactul
intuitiv constituie primele elemente ale educaţiei
Familia ca unitate umană, restrânsă, în genere este prima care oferă copilului o
paletă de relaţii interpersonale şi totodată modele comportamentale necesare
dezvoltării lui. De obicei copilul care are un comportament cuviincios faţă de părinţi
se va manifesta respectos şi în relaţiile cu semenii săi, cu alţi adulţi cu care relaţionează
.Când comportamentul unui copil este evaluat pozitiv sau negativ auzim frecvent
etalonul : „cum este copilul aşa şi părinţii” care l-a înlocuit pe cel tradiţional: „cei şase
ai de acasă”
Copiii încă de mici sunt avizi de cunoaştere dar şi receptivi la tot ce se petrece
în jurul lor , înregistrează, ”fotografiază” prin priviri imagini, comportamente. În
familie copilul mic aude, vorbe, vede atitudini, sesizează gesturi, îşi orientează atenţia
spre fizionomiile şi vocile adulţilor.
Părinţii influenţează dezvoltarea psihică a copilului nu numai prin vorbe, prin
fapte, prin interacţiunile zilnice., dintre adulţi, dintre adulţi şi copil. Modelele parentale
constituie pentru copil puncte de reper într-o lume nouă pentru ei, pe care încercă să o
înţeleagă, totodată sunt elemente de orientare, de relaţionare cu cei din jurul lor.
La părinţii săi copilul observă modul în care aceştia se raportează la viaţă, cum
familia lui relaţionează cu ceilalţi. De la părinţi copilul poate prelua modul fundamental
de a se raporta la viaţă, la valorile ei dar asta nu înseamnă că întodeauna reproduc în
termeni de identitate tiparele comportamentale, atitudinile acestora, doar atunci când
corespunde liniei armonice, generatoare de succes şi satisfacţie copilul simte nevoia să
le internalizeze să le îmbogăţească. Dar spre regretul nostru observă m tot mai dese
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cazuri când copiii martori atmosferei tensionate , cu conflicte violente determinate de
tată imită în jocurile lui comportamentul părintelui violent.
Menţionăm că rolul major al familiei în modelarea comportamentală a copiilor,
în dezvoltarea personalităţii acestora se explică pe deoparte atât prin capacitatea de
învăţare şi receptivitate a „candidaţilor la umanitate” cât şi prin ce „oferă” părinţii dar
mai ales prin modul în care familia este atentă la cunoaşterea şi satisfacerea nevoilor
fiilor ei
În primii ani de viaţă copiii imită ce fac părinţii, chiar dacă gesturile nu li se
potrivesc mereu, dar comportamentele vor fi selectate, memorate, repetate numai cele
necesare. Mai târziu comportamentele care se însuşesc prin învăţare intenţionată se vor
înmulţi, se vor diversifica concomitent cu dezvoltarea copilului. Acest proces este
dependent de reacţiile părinţilor la manifestările copilului şi aşa cum preciza Osterrieth
numai părinţii, mama, tata ca persoane legate vital sunt direct sensibili. „... la
exprimarea trebuinţelor, la manifestările şi slăbiciunilor sau a potenţialului de
dezvoltare a copilului...”
Rolul părinților în educația copilului lor este de așa natură încât părinții sunt
primii profesori ai unui copil. Educația începe acasă, urmată de educația formală la
școală și așa mai departe. Pentru educația formală, copiii încă au nevoie de ajutor și
sprijin din partea părinților lor. Începerea educației este de la școli când îi duci la prima
lor clasă de grădiniță. Se extinde la educația informală care implică lucruri mici, cum
ar fi grădinăritul sau învățarea să conducă.
Părinții au un rol foarte important în educația copilului lor. Rolul părinților în
educația copilului lor este foarte important, copiii își doresc ca părinții lor să fie
implicați la școală. Nu numai de dragul societății sau pentru a se arăta în fața prietenilor
și a școlii. Modelul natural de căutare a atenției la copii include și atenția părinților lor
în educație. Părinții trebuie să fie implicați în activitățile școlare și în educație în
ansamblu.
Bibliografie:
1. Drăgan, Ion., (1992) Educaţia în familie- caracteristici, dificultăţi şi soluţii,
Revista învăţământului preşcolar, Editura CORESI, Bucureşti
2. Montessori, Maria, 1977, Descoperirea copilului, E.D.P, Bucureşti
3. Osterrieth, P., (1980), Psihologia copilului şi adolescentului, Editura Dicactică
şi Pedagogică, Bucureşti
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Parteneriatul educațional

Pof. Înv. Preșc.: Voican Daciana
G. P. P. Albă ca Zăpada

”Educația timpurie nu se limitează la preșcolaritate sau alte facilități de îngrijire
a copiilor mici- mediul casei joacă un rol fundamental în stimularea și facilitarea
dezvoltării copilului.” (UNICEF, The state of the World s Children, 2013. Children
with Disabilities, p.29)
Sunt multe studii ce dezvoltă cu prioritate ideile legate de nevoia de implicare și
participare a părinților în educația formală preșcolară și școlară, ca și cea de relație tot
mai complexă și conturată dintre școală, familie și comunitate, prin legătura lor
determinată de educație.
În contextul educației timpurii, un rol important îl joacă instituirea și punerea în
acțiune a parteneriatului educațional. Acesta se poate manifesta ca un tip de relații
eficiente pentru îndeplinirea obiectivelor educaționale. Cel mai important este
parteneriatul dintre grădiniță și familie. Colaborarea dintre grădiniță și familie
presupune o comunicare efectivă și eficientă, o unitate de cerințe și o unitate de acțiune,
când este vorba de interesul copilului. Ea cocepe cele două instituții sociale, familia și
grădinița, în schimburi de informații, opinii și în discuții, atunci când este vorba de
decizii, păstrându-ți fiecare identitatea și aducându-și contribuția în mod specific.
În ziua de azi colaborarea dintre familie și grădiniță se face mai mult prin
intermediul internetului. Activitățile sunt fotografiate și trimise părinților. Aceștia pot
vedea astfel ce fac copiii la grădiniță. O activitate mult așteptată atât de către preșcolari,
cât și de către familiile acestora este serbarea de Crăciun. Copiii învață la grădiniță,
cântece de iarnă, colinde, poezii, pe care le spun într-un scurt program. Activitatea,
fiind transmisă părinților pe whatsapp, poate fii apoi vizionată acasă împreună cu
copiii. Astfel, preșcolarii au ocazia să povestească ceea ce s-a întâmplat în timpul
programului.
Părinții, copiii și comunitățile se influențează puternic unii pe alții. Mediul în
care trăiesc părinții și copiii poate să se comporte ca o sursă de energie și siguranță sau
ca o restricție a dezvoltării. Relația dintre părinți și educatori este o relație socială,
programată, proiectată și construită cu obiective clare care să vizeze performanțele,
achizițiile copilului în dezvoltarea sa individuală și socială.
Bibliografie:
”Educație timpurie”, Ecaterina Vrăsmaș, Edutura Arlequin, București, 2014.
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Promovarea imaginii școlii

Voicu Roxana
Școala Gimnazială ”Avram Iancu”, Oradea

Promovarea imaginii școlii este o acțiune importantă pentru dezvoltarea unei
școli în comunitatea locală și pentru ca informații cheie să poată ajunge la toate
personale interesante de activitățile desfășurate în școală, de rezultatele elevilor și de
orice alte aspecte reprezentative pentru o unitate de învățământ. Evoluția tehnologică
a ultimilor ani a adus cu sine o diversificare a modalităților de promovare a imaginii
școlii, accesul la dispozitive electronice, la Internet și la rețele sociale fiind o garanție
a succesului acestor activități.
În cadrul școlii, am întreprins numeroase activități de promovare a imaginii
școlii. Pe parcursul semestrului I, am informat elevii clasei a IV-a la care predau cu
privire la specificul ciclului gimnazial din școala noastră prin intermediul unor întâlniri
online cu elevi de gimnaziu din cadrul școlii, a unor vizite în laboratoarele școlii și a
unor lecții interactive în cabinetul de limbi moderne al școlii.
În timpul întâlnirilor online, au putut afla ce înseamnă să fii elev de gimnaziu,
cum sunt tezele, precum și ce avantaje are școala noastră din mai multe puncte de
vedere. Contactul cu laboratoarele școlii și cu cabinetul de limbi moderne i-a introdus
într-o altă lume a școlii, diferită de cea din anii de școală primară și i-a făcut curioși și
dornici să își continue studiile în cadrul școlii.
În calitate de coordonator al unui program Erasmus+, am avut ocazia să
diseminez multe activități desfășurate în cadrul proiectului, selecțiile elevilor
participanți, mobilitățile, atelierele de lucru, vizitele culturale și impresiile elevilor și
profesorilor participanți la mobilități. Am promovat selecția elevilor pe pagina de
Facebook a școlii, în cadrul ședințelor cu părinții, în cadrul orelor de dirigenție și
consiliere, pe site-ul școlii și pe panourile de afișaj din școală.
Mobilitățile au fost diseminate în presa locală scrisă, dar și în cea online, pe
pagina de Facebook a școlii, pe site-ul școlii, în Consiliul profesoral, în Consiliul de
Administrație și în colectivele de elevi. Impresiile elevilor participanți la mobilități au
fost afișate pe site-ul școlii și pe panourile de afișaj din școală pentru a ajunge și la
colegii lor și a-i motiva să se înscrie la mobilitățile următoare. Toate materialele
diseminate pe site-ul școlii promovează o imagine pozitivă, reprezentând un atu și un
punct atrăgător pentru cei interesați să își înscrie copiii în școala noastră.
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O altă modalitate prin care am promovat imaginea școlii o reprezintă examenele
Cambridge. În fiecare an școlar, le-am vorbit copiilor despre aceste examene, i-am
familiarizat cu certificatele lingvistice și am pregătit în mod voluntar elevii școlii care
au dorit să susțină un examen de certificare lingvistică Cambridge. Ulterior, respectând
politica GDPR am diseminat rezultatele obținute de aceștia în cadrul festivităților de
deschidere și de încheiere a anului școlar, în Consiliul Reprezentativ al Părinților, în
ședințele cu părinții, în colectivele de elevi și pe pagina de Facebook a școlii.
Toate activitățile de promovare a imaginii școlii au fost motivate de dorința de a
transmite comunității locale multele lucruri benefice care se întâmplă în școală și de a
contribui astfel la formarea unei opinii juste și clare asupra școlii în care lucrez.
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MODALITĂȚI DE PROMOVARE A IMAGINII ȘCOLII

Bibliotecar școlar, VRABIE LUMINIȚA
Liceul Tehnologic Elena Caragiani, Tecuci

Promovarea imaginii școlii reprezintîă o prioritate strategică pentru colaborarea
optimă intre cei patru factori educationali: școală elevi părinti -parteneri economici și
sociali și indeosebi pentru realizarea planurilor de școlarizare la toate nivelurile de
invățământ.
Creșterea flexibilității și adaptarea ofertei de educalie și formare profesională la
cerinlele pieței muncii, la nevoile și interesele elevilor, conform tendințelor de
dezvoltare economică locale, regionale, naționale și europene respectiv asigurarea
șanselor egale la educație și formare profesională, reprezintă tinte strategice aleoricărei
unități de învățământ.
Educatia este obligatorie, dar opțiunea beneficiarilor acesteia este posibilă din
paleta de altemative existente in invățământul preuniversitar actual. Absolventul de
gimnaziu are dreptulde a alege. Dependența existenlei și dezvoltării unei unitati școlare
de libertatea de alegere a elevului face ca școala să depindă de implicarea ei în
anticiparea./ cunoasterea, modificarea nevoilor și așteptarilor tinerei generații.
Școala trebuie să aibă permanent capacitatea de a-și adapra oferta și programul
educational la nevoile dinamice ale beneficiarilor directi ai actului educational și la
dinamica pietei forței de muncă.
Crearea acestei imagini se realizează prin fiecare cadru didactic din instituție,
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educație
individualizată, adaptată la particularitățile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice
în strategii de predare atractive vor crea o imagine pozitivă asupra școlii. Promovarea
imaginii instituției se realizeaza și prin elaborarea unor proiecte la nivel local care să
vizeze multiplicarea experienţei pozitive şi a exemplelor de bună practică în
managementul instituțional.
Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare.
Activitățile de acest gen, cu o deosebită influență formativă, au la bază toate formele
de acțiuni turistice, ateliere de creație, concursuri și parteneriate cu alte instituții.
Activitățile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica și creativă de a ocupa
timpul liber al elevilor, instituția de învățământ ce promovează astfel de activități
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau
național.
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Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă
căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o
atitudine deschisă și inovativă, atât în modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile
cu elevii, asigurând o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor.
Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea
tuturor reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele
și produsele activităților. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu
doar că putem ține la curent părinții cu tot ce se întâmplă în școala, dar putem promova
activitățile și implicit școala în cadrul căreia acestea se desfășoară.
Prin combaterea violenței din unitatea școlară, reducerea incidentelor din cadrul
acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleranței și a unui spirit moral-civic
pozitiv în care elevii se integrează cu ușurință, se creează, treptat, o imagine pozitivă a
școlii.
Imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce așteaptă și au
nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea învățării,
combaterea discriminării, reducerea violenței, promovarea unui comportament moral
pozitiv și participarea la activități extrașcolare. Școala noastră, în ochii comunității,
este rezultatul unei munci constante.
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Promovarea imaginii şcolii

Prof. Vuc Mihai

Promovarea imaginii unităţii şcolare reprezintă o prioritate pentru o bună
colaborare între cei trei parteneri educaţionali: şcoală-elevi-părinţi.
Imaginea unei instituţii educaţionale este determinată de un ansamblu de criterii,
reguli şi interpretări care sunt structurate de-a lungul timpului şi transmise prin tradiţie,
modificate şi îmbogăţite succesiv cu elemente noi, acceptate si asimilate
de comunitate.
Imaginea este dependentă de sistemul informaţional în care se formează, fiind
condiţionaţă de caracteristicile de vârstă, sex, religie, nivel de cultură şi instruire,
apartenenţa etnică sau politică etc.
Obiectivul central este „Creşterea flexibilităţii şi adaptarea ofertei de educaţie
şi formare profesională la cerinţele pieţii muncii, a nevoilor şi intereselor elevilor,
conform tendinţelor de dezvoltare economică locală, naţională şi europeană” şi
„Asigurarea şanselor egale la educaţie şi formarea profesională pentru elevi
din mediul rural.
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
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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 ca:
 difuzarea informaţiilor cu privire la oferta educaţională, programele și
proiectele educaţionale, baza materială, resursele umane, rezultatele şcolare;
 consilierea părinţilor privind orientarea şcolară;
 dezvoltarea de parteneriate eficiente la nivel local, judeţean, regional, național
în scopul promovării imaginii instituției noastre şi a corelării ofertei educaţionale cu
cerinţele de pe piaţa muncii locale / regionale;
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Promovarea imaginii școlii

Vulpe Toma Corina Mihaela
Colegiul “Ferdinand I”, comuna Măneciu, Prahova

Cum doriți ca profesorii și elevii să se simtă când intră în școală în fiecare
dimineață? Profesorul, în calitate de lider școlar, are un rol vital în crearea unei culturi
școlare pozitive.
Ce este "cultura școlară"? Cultură, ethos, atmosferă, climat...Ce înseamnă aceste
cuvinte pentru școala dumneavoastră? Practic, cultura școlară constă în influențele și
atitudinile care stau la baza școlii - bazate pe normele, tradițiile și credințele
personalului și ale elevilor.
Cât de importantă este cultura școlară? Pe scurt, atmosfera care domină în școala
dumneavoastră va afecta tot ceea ce se întâmplă în interiorul zidurilor acesteia.
Acest lucru merge dincolo de corpul de elevi: implică, de asemenea, modul în
care profesorii interacționează între ei, cu elevii lor și cu părinții.
Modalități dovedite pentru a construi o cultură școlară pozitivă si a promova
imaginea școlii:
1.

Creați o implicare semnificativă a părinților

Generarea unei comunicări clare și deschise cu părinții elevilor vă poate ajuta să
evitați neînțelegerile și să eliminați sentimentele de neîncredere sau ostilitate. Pentru
a-i implica pe părinți în cultura școlii, oferiți-le o platformă de feedback cu privire la
activitățile din clasă sau la programele școlare. Întrebați-i despre speranțele sau
preocupările lor cu privire la educația copiilor lor. Mergeți dincolo de ședințele părințiprofesori și organizați ateliere de lucru în care profesorii și părinții pot discuta despre
teme, abilități de studiu și teste.
2.

Sărbătoriți realizările personale și comportamentul bun

Acest lucru înseamnă mai mult decât un "bravo" ocazional. Complimentele
aduse copiilor îi ajută să simtă că sunt îngrijiți în mod individual. O modalitate de a
genera mai multe opinii pozitive este de a stabili obiective pentru numărul de
complimente pe care fiecare profesor trebuie să le facă în timpul zilei sau săptămânii.
Complimentele trebuie sa fie specifice pentru a evidentia ceea ce a făcut bine fiecare
elev în parte.
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3.

Stabilirea unor norme școlare care să construiască valori

Regulile școlii și ale clasei ar trebui să fie clare pentru toți elevii și ar trebui să
fie bine reglementate. Totuși, acest lucru nu înseamnă că trebuie să stabiliți reguli
pentru fiecare situație posibilă. În schimb, creați norme școlare care se concentrează pe
construirea unor valori pozitive în clasă. Acest lucru îi ajută pe copii să învețe, nu
doar ce ar trebui și ce nu ar trebui să facă, ci și de ce ar trebui sau nu ar trebui să o
facă.
4.

Utilizarea tehnologiei în clasă

Este utilizată ca recompensă sau pur și simplu pentru a completa învățarea - este
o modalitate rentabilă de a introduce ritualuri pozitive pentru elevi la nivelul fiecărei
clase. De exemplu, puteți crea ritualuri și tradiții speciale pentru prima zi de școală sau
pentru prima zi a unei noi luni. Crearea unor momente adecvate pentru a se distra și a
râde rupe ziua și le oferă elevilor o șansă
de a se relaxa între orele de învățare. Acest lucru îi ajută să fie mai revigorați
atunci când se întorc în clasă.
5.

Întrețineți mediul fizic al școlii

În mod surprinzător, mediul fizic în care se află elevii și profesorii are un impact
uriaș asupra culturii școlii. Proiectul HEAD (Holistic Evidence and Design) a luat
probe de la peste 3.700 de elevi din 27 de școli diverse. Aceștia au descoperit că spațiul
fizic în care elevii învață poate reprezenta o variație de 16% în procesul de învățare pe
parcursul unui an școlar.
Ce aspecte ale unei săli de clasă au cel mai mare impact? Noutatea, stimularea
și libertatea de mișcare de care se bucură elevii într-o sală de clasă cu scaune flexibile
au un impact pozitiv asupra comportamentului. S-a constatat că jumătate din impactul
asupra învățării provine de la lumină, temperatură și calitatea aerului. Cealaltă jumătate
din impactul asupra învățării a venit din factori precum individualizarea mediului și
culoarea camerei. De exemplu, s-a constatat că sala de clasă ideală are pereți de culoare
deschisă, cu un perete de accent de o culoare mai deschisă.
Adoptarea unei politici care să permită locuri flexibile în sălile de clasă este un
pas pe care liderii școlii îl fac tot mai des. Ajustarea acestor factori aparent
nesemnificativi nu este dificilă și poate duce la o creștere a implicării elevilor și la o
îmbunătățire a învățării.
6.

Dezvoltare profesională pentru cadrele didactice

Elevii nu sunt singurele persoane din școala care ar trebui să învețe. Profesorii
trebuie incurajati să își dezvolte abilitățile, oferindu-le posibilitatea de a-și îmbunătăți
meseria.
7.

Utilizarea rețelelor de socializare

Rețelele de socializare și tehnologia fac parte integrantă din viața de zi cu zi, iar
integrarea utilizării acestora în clasă este mai naturală decât înainte, având în vedere
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cât de obișnuiți sunt mulți elevi cu ele. Există multe moduri diferite de a folosi retelele
sociale în educație. Acestea au diverse utilizări în clasă, de la partajarea anunțurilor la
organizarea de prelegeri în direct precum și pentru a ajuta la comercializarea și
promovarea școlilor și universităților.
În primul rând, rețelele de socializare oferă un instrument de comunicare mai
ușor și mai direct între elevi, profesori și părinți, care pot să verifice și să pună sau să
răspundă la întrebări. De asemenea, retelele sociale permit mai multe oportunități de elearning. Pe măsură ce locurile de muncă la distanță și cursurile online devin din ce în
ce mai populare, formarea elevilor pentru a lucra la distanță este o lecție importantă,
iar rețelele de socializare pot ajuta în acest sens. Este important să înțelegem impactul
rețelelor de socializare în educație înainte de a le folosi, dar există convingerea fermă
că va ajuta elevii să progreseze în domeniul tehnologiei.
Dacă doriți să atrageți noi elevi și părinți la școala dvs., partajați fotografii și
evenimente din campus pentru a le prezenta la ce se pot aștepta. Evidențierea
evenimentelor și a activităților extracurriculare poate face ca școala dvs. să iasă în
evidență față de restul. În timp ce site-urile școlilor și universităților tind să urmeze
același tipar, rețelele de socializare vă permit să fiți mai unici și mai dezinvolți.
Mulți oameni doresc să se implice în școlile lor chiar și după ce pleacă - în special
absolvenții universităților. Crearea de grupuri online pentru studenții și absolvenții
actuali poate crește implicarea și spiritul școlii.
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IMPACTUL EDUCATIEI ONLINE ASUPRA ELEVILOR

Profesor Zabava Ionela
Scoala Gimnaziala Nr. 1 Bughea de Jos

Educația online este unul dintre numeroasele progrese pe care tehnologia și
lumea digitală le-a pus la dispoziție. Nu mai trebuie să fim prezenți fizic la clasă pentru
a învăța și, în timp ce mediul învățării online este diferit de configurația tradițională a
clasei, nu înseamnă neapărat că este mai puțin eficient.
Există avantaje și dezavantaje clare ale utilizării noilor media în clasă. Acum
dezbaterea este mai presantă ca niciodată, deoarece programele de învățământ
încorporează tot mai mult tehnologia și profesorii experimentează noi metode de
predare. Pe de o parte, tehnologia îți permite să experimentezi în pedagogie, să
reorganizezi sala de clasă și să implici mai bine elevii. Pe de altă parte, unii susțin că
tehnologia din clasă poate distrage atenția și poate încuraja înșelăciunea.
Avantaje ale învățării online:
• Oferă o alternativă la clasele tradiționale.
• Permite o anumită flexibilitate și îl determină pe elev să fie responsabil, să
învețe automotivația și autodisciplina.
• Se obține un feedback instantaneu. Învățare este mai activă; putem crește
implicarea prin sondaje online sau prin întrebări de testare în timpul lecțiilor. Aceste
sondaje ajută la implicarea tuturor elevilor, inclusiv a celor timizi care în mod normal
nu ar ridica mâna în clasă.
• Există nenumărate resurse care fac învățarea mai distractivă și mai eficientă.
De la aplicații și manuale electronice până la platformele educaționale, nu lipsesc
instrumente care pot transforma sala de clasă. Unii profesori se orientează spre
„gamificarea” clasei, utilizarea scenariilor competitive și distribuirea de puncte și
recompense pentru a face sala de clasă mai distractivă și mai antrenantă.
• Se pot automatiza o mulțime de sarcini obositoare cum ar fi urmărirea prezenței
și performanței elevilor.
• Elevii au acces instantaneu la informații noi, care le pot suplimenta experiența
de învățare.
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• Favorizează un mediu de învățare mai colaborativ. Elevii, conectați în rețea
online, pot împărtăși informații, pot lucra împreună la proiecte de grup și pot
interacționa cu cadrul didactic.
Dezvantaje ale învățării online:
Este impersonală, spre deosebire de educația în clasă în care există o interacțiune
față în față reală între elev și profesor. Învățarea online oferă un tip intens de învățare,
în timp ce educația în clasă vine cu interacțiunea umană. Prin interacțiunile față în față,
profesorii pot ajuta elevii să-și construiască respectul de sine și încrederea și
maturitatea emoțională.
Calitatea informațiilor și sursele pe care elevii le găsesc poate să nu fie de
calitate.
Există, de asemenea, problema gradului de securitate a programelor de
învățare online. Elevii nu au acces egal la resursele tehnologice.
Este clar că avantajele sunt mai mari decât dezavantajele, dar cheia tehnologiei
în clasă va fi întotdeauna relația profesor-elev, pentru că acolo are loc educația.
Poate fi frustrant și consumă timp, dar, în final, tehnologia în educație poate
deschide uși către noi experiențe, noi descoperiri și noi moduri de învățare și
colaborare, însă nicio tehnologie din clasă nu poate înlocui profesorii talentați și
inspirați.

BIBLIOGRAFIE:
Revista cadrelor didactice nr.65/2020
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Sugestii de activități de învățare
care contribuie în mod direct la formarea competențelor specifice

Prof. Înv. Primar, Zamfir Georgica
Prof. Informatician, Gorincu Raisa

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII
1. Formarea capacităţii de lectură/citire

Cartea (actualizare: cuprinsul unei cărţi). Aşezarea textului în pagină16.

Alfabetul (actualizare).

Textul. Titlul. Autorul.

Textul literar.

Textul narativ (fără terminologie).

Recunoaşterea personajelor. Povestirea orală a unui text narativ. *Delimitarea
textului în fragmente logice.
*Textul liric: poezii cu tematică diversă
ACTIVITATI DE INVATARE:
- EXERCITII DE RECUNOASTERE A PERSONAJULUI PRINCIPAL- JOC: EU
SUNT IMPORTANT!
- EXERCITII DE CREATIE: CE S-AR INTAMPLA DACĂ....?
2.
Formarea capacităţii de comunicare

Comunicarea orală
Componentele comunicării dialogate (actualizare, fără teoretizări).
Formularea mesajului (aplicativ, fără teoretizări).

Propoziţia. Intonarea propoziţiilor enunţiative şi interogative (actualizare).
Intonarea propoziţiei exclamative.

Dialogul – convorbirea între două sau mai multe persoane (actualizare).
Construirea de dialoguri în situaţii concrete (în familie, la şcoală, în mijloacele de
transport în comun etc.).

16‐Noțiune nouă
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Se recomandă ca elevii, folosindu-şi deprinderile de exprimare orală, să poată
realiza următoarele schimburi verbale:

iniţierea, *menţinerea sau încheierea unui schimb verbal;

identificarea unei persoane sau a unui obiect;

formularea unor întrebări şi a unor răspunsuri;

oferirea unor informaţii despre identitatea proprie sau despre identitatea
persoanelor cunoscute;

povestirea unor fapte şi întâmplări, după benzi desenate sau după ilustraţii;

exprimarea propriei păreri în legătură cu un fapt.
ACTIVITATI DE INVATARE:
JOCURI DE ROL: LA BIBLIOTECA, LA FARMACIE

Comunicarea scrisă
Procesul scrierii

Scrierea de mână şi prezentarea textului. Scrierea caligrafică. Aşezarea corectă
în pagina de caiet: plasarea titlului, folosirea alineatelor, respectarea spaţiului dintre
cuvinte.

Ortografia. Scrierea corectă a cuvintelor. Scrierea corectă a cuvintelor care
conţin consoana “m” înainte de “p” sau “b”. Scrierea corectă a cuvintelor care conţin
grupurile de litere: ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi. Scrierea corectă a cuvintelor care
conţin diftongii oa, ea, ia, ie, ua şi uă (fără terminologie). Scrierea corectă a cuvintelor
care conţin literele “â” şi “î” (fără cuvintele derivate cu prefixe de la cuvinte care încep
cu “î”) şi a cuvintelor care conţin litera “x”. Scrierea corectă a cuvintelor într-o/ întrun şi dintr-o / dintr-un (fără terminologie).

Punctuaţia. Semnele de punctuaţie: punctul, semnul întrebării, semnul
exclamării, linia de dialog, două puncte, virgula (numai în cazul substantivelor în
vocativ şi în enumerare).
Textele pentru dictare vor conţine cel mult trei linii de dialog (aproximativ 30 de
cuvinte).
Contexte de realizare

Scrierea funcţională (cu scop practic, informativ). Copieri/transcrieri de texte
(aproximativ 50 de cuvinte). Dictări. Biletul.

Scrierea imaginativă. Alcătuirea unor scurte texte (3-7 enunţuri) pe baza unui
suport vizual (imagini, benzi desenate) sau a unui şir de întrebări.
3.
Elemente de construcţie a comunicării

Lexicul
Cuvântul – grup de sunete asociat cu un înţeles. Cuvintele cu sens asemănător.
Cuvintele cu sens opus.

Noţiuni de fonetică
Sunetul şi litera – corespondenţa dintre ele. Vocalele şi consoanele. Silaba. Despărţirea
cuvintelor în silabe – despărţire la capăt de rând. Alfabetul - actualizare.
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Pentru familiarizarea elevilor cu silaba se vor folosi pentru exemplificare numai
cuvinte care nu conţin diftongi, triftongi şi semivocale.
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Importanța promovării imaginii unităţilor şcolare în comunitate

Prof. înv. preșc. Zamfir Monica
Grădinița cu P. P. ,,Prichindel” Tecuci

Promovarea imaginii unei unităţi şcolare reprezintă o prioritate pentru o bună
colaborare între cei trei parteneri educaţionali: grădiniță-preșcolari-părinţi.
Educația este obligatorie, dar din fericire, nici o instituție nu poate forța alegerea.
“Clientul” este liber să aleagă. Această dependență a unității școlare de libertatea de
alegere a elevilor face ca şcoala să depindă de implicarea ei în modificarea nevoilor şi
aşteptărilor acestora.
Informarea nu este de ajuns, şcoala trebuie să aibă capacitatea şi să fie pregatită
pentru a adapta programul educaţional la nevoile în schimbare ale “clienților”.
Şcoala este un element esenţial al oricărei comunităţi prin resursele umane pe
care le are, dar şi prin spaţiile de învăţare disponibile. O şcoală/grădiniţă responsabilă
este garantul dezvoltării permanente a comunităţii.
Şcoala-grădiniţa, nu poate funcţiona bine fără sprijinul comunităţii, aceasta
reprezintă o resursă, oferindu-şi serviciile şi altor membri ai comunităţii pe lângă tinerii
şcolarizaţi şi contribuind astfel la dezvoltarea comunităţii şi altfel decât prin realizarea
educaţiei formale. De exemplu, în Olanda, se cheltuiesc foarte mulţi bani şi energie
umană pentru promovarea şi atragerea grupurilor-ţintă. Se încearcă prin cuvinte şi
imagini să se creeze cea mai bună imagine posibilă şi să convingă că numai produsul
educaţional oferit este cel mai bun. O mare atenţie şi cheltuială sunt acordate identităţii
vizuale şi reputaţiei numelui. Dar “clientul” aşteaptă mai mult. Nevoile lui sunt
centrale. Diferenţa dintre marketing şi vânzarea educaţiei este clară. Vânzarea este
"mişcarea a ceea ce ai de oferit către client". Marketingul este "a fi sigur că ceea ce ai
de oferit este ceea ce doresc ,,clienţii".
Aplicarea conceptului de marketing este mai complexă decât abordarea centrata
pe vânzari. Pentru a reuşi, o instituţie educaţională are nevoie să se adapteze
corespunzător mediului complex şi în continuă schimbare. Toate activităţile instituţiei
au loc şi sunt dependente de mediul exterior. Managerii instituţiilor au nevoie să
înteleagă importanţa mediului şi a schimbărilor care se produc şi modul cum pot afecta
succesul sau chiar supravieţuirea instituţiei.
Prevederea transformărilor potenţiale ale macromediului, va da instituţiei timpul
necesar pentru a planifica răspunsurile adecvate. Mediul poate fi într-o transformare
rapidă sau lentă. Într-un mediu stabil, forţele demografice, economice, ecologice,
tehnologice, legislative şi culturale rămân stabile de la an la an. Formarea imaginii unei
organizaţii se poate realiza aplicând o anumită ,,politică’’, ce ţine pe de o parte de stilul
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managerial al conducătorului organizaţiei şi pe de altă parte de activitatea desfăşurată
de angajaţi-cadre didactice.
Promovarea imaginii, reprezintă acţiunea de convergenţă şi de interferenţă a
reclamei, publicităţii, utilizarea liderilor de opinie şi a tehnologiilor de creare a
evenimentelor pentru formarea unei imagini unitare şi multidimensionale prin
transmiterea unor mesaje.
Managerul unei organizaţii şcolare poate promova în mediul intern şi extern al
unității o imagine pozitivă a acesteia, printr-o planificare riguroasă, folosind metodele
şi tehnicile potrivite.
De-a lungul timpului, activităţile de formare şi promovare a imaginii grădiniței
noastre au fost:
 difuzarea informaţiilor cu privire la oferta educaţională, programele și
proiectele educaţionale , baza materială, resursele umane, rezultatele şcolare;
 consilierea părinţilor privind orientarea şcolară;
 dezvoltarea de parteneriate eficiente la nivel local, judeţean, regional, național
în scopul promovării imaginii instituției noastre şi a corelării ofertei educaţionale cu
cerinţele de pe piaţa muncii locale / regionale;
 promovarea imaginii grădiniței prin diverse surse informaţionale (presă locală
scrisă, internet).
Propunerea de activităţi pentru formarea şi promovarea imaginii grădiniței în
anul şcolar curent, a fost următoarea:
-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 pe, pagina web a
grădiniței;
-popularizarea ofertei educaţionale (în grădiniță şi în afara ei).
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.
Bibliografie:
“Împreună pentru copii: grădiniţa şi comunitatea”- Proiectul pentru Reforma
Educaţiei Timpurii (P.R.E.T.)
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Promovarea imaginii școlii

Profesor pentru învățământul primar: ZAVRACU VIOLETA
Liceul Teoretic ,,George St. Marincu”, Poiana Mare, Dolj

În zilele noaste, unitatea de învățământ trebuie să fie pregătită să facă față unor
cerințe tot mai complexe din partea societății contemporane și să își revendice locul
său în viața copiilor pe care îi educă dar și în centrul comunității. Cerințele
beneficiarilor fac din unitatea de învățământ un cadru viu, un mediu în 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
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relaţiile cu elevii, asigurând o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă
a elevilor.
Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea
tuturor reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele
și produsele activităților. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu
doar că putem ține la curent părinții cu tot ce se întâmplă în școala, dar putem promova
activitățile și implicit școala în cadrul căreia acestea se desfășoară.
Prin combaterea violenței din unitatea școlară, reducerea incidentelor din cadrul
acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleranței și a unui spirit moral-civic
pozitiv în care elevii se integrează cu ușurință, se creează, treptat, o imagine pozitivă a
școlii.
În concluzie, imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce
așteaptă și au nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale,
individualizarea învățării, combaterea discriminării, reducerea violenței, promovarea
unui comportament moral pozitiv și participarea la activități extrașcolare. Școala
noastră, în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante.
Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice,
fiecare contribuind individual asupra imaginii de ansamblu a instituției școlare.
Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece această imagine pozitivă se
creează greu și se poate pierde rapid.
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII

Prof. înv. primar, ZOICAN ELENA SIMONA

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.
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Activitățile extrașcolare sprijină promovarea imaginii instituției școlare. Copilul
traiește într-o lume dominată de mass media, influențele nefaste ale televizorului și
calculatorului acționând asupra sănătății psihice și morale. Acestea contribuie la
transformarea elevilor în persoane incapabile de a se controla comportamental și
emotional. Activitățile de acest gen, cu o deosebită influentă formativă, au la bază
toate formele de acțiuni turistice, ateliere de creatie, concursuri și parteneriate cu alte
instituții
Activitățile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica și creativă de a
ocupa timpul liber al elevilor, instituția de învătământ ce promovează astfel de activități
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât și județean sau
național.
Activitatea extracurriculară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă
căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o
atitudine creatoare, atât în modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii,
asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor.
Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare se realizează prin publicarea
tuturor reușitelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face școala accesibila.
Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ține la curent
părinții cu tot ce se întâmplă în școala, dar putem promova activităție și implicit școala
în cadrul căreia acestea se desfășoară.
Prin combaretea violenței din unitatea școlară, reducerea incidentelor din cadrul
acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleranței și a unui spirit moral-civic
pozitiv în care elevii se integrează cu ușurință crează o imagine pozitivă a școlii.
În concluzie, imaginea școlii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce
au aceștia nevoie: educație de calitate, accesul la ofertele educaționale, individualizarea
învățării, combaterea discriminarii, reducerea violentei, promovarea unui
comportament moral pozitiv, și participarea la activitați extrașcolare. Școala noastră,
în ochii comunității, este rezultatul unei munci constante.
Educația de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice,
fiecare contribuind individual asupra imaginii, de ansamblu, a instituției școlare.
Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece aceasta imagine pozitivă se
crează greu și se poate pierde rapid.
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DEZVOLTAREA PSIHICA A COPILULUI ÎN FAMILIE

Profesor Zubcu Ana
Gradiniţa P. P. 36, Timişoara, jud. Timiş

Mediul în care copilul se naște, trăiește primii ani ai vieții, se dezvoltă și se
formează pentru viață, î-l oferă familia. Ea reprezintă un prim instrument de reglare a
interacțiunilor dintre copil și mediu social. Are rol central în asigurarea condițiilor
necesare trecerii prin stadiile de dezvoltare ale copilăriei, condiții ce stau la baza
structurii personalității individului.
În familie copiii sunt crescuți, socializati, își apropie valorile culturale și morale
și sunt protejați.
În familie se realizează integrarea primară,socială a copilului. Iată de ce modul
de relaționare din familie, climatul afectiv și modelul socio-cultural al acesteia sunt
importante în integrarea socială și construirea comportamentelor sociale.
Prin relațiile sale cu mama,cu tata, cu frații, cu bunicii, copilul își apropie
societatea într-o formă în care sentimentele dau siguranță și încredere în forțele proprii.
Familia-este primul grup social din care face parte copilul. Ca grup de personae,
familia este caracterizată prin:
* legături de rudenie (prin căsatorie,prin naștere);
 legături de sentimente:
 aspirații și interese comune;
 istorie comună.
Familia este responsabilă în fața societății de menținerea continuității biologice
a societății, (prin procreerea, formarea și educarea copiilor), de menținerea continuității
culturale prin transmiterea moștenirii culturale în procesul socializării,de integrarea
socială a membrilor ei prin procesele de orientare,educare și socializare.
Procesele de descoperire a propriei personae,a cunoașterii de sine,a identificării
persoanei, are loc în primii ani de viață petrecuți în familie. Adaptarea la societate și
apoi integrarea în relațiile sociale are loc la nivelul relațiilor de familie. Învățarea
primelor comportamente sociale, prin imitație și prin interacțiune se produc în primii
ani ai copilăriei și e dependentă de tipul relațiilor din familia de origine.
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Importante pentru dezvoltarea copilului, sunt urmatoarele caracteristici ale
familiei:
* este primul mediu de creștere și dezvoltare intelectual, motivațional, afectiv,
estetic, moral;
* oferă climatul de siguranță afectivă necesară dezvoltării comportamentelor
personalității atât la vârste mici, când este determinant, cât și mai târziu, când constitue
factor de echilibru și compensare în rezolvarea problemelor sociale;
* reprezintă modelul prim al comportamentelor sociale viitoare;
* este legatura sociologică de baza a individului;
* este cadrul de dezvoltare a individualității și posibilitatea valorizării individuale
datorită încărcăturii afective care leagă membrii ei.
Părinții sunt primii educatori ai copilului. De aceea este foarte important ca ei săși cunoască responsabilitățile și să dezvolte, practice educative adecvate.
Pentru epoca complexă și dificilă pe care o trăim nu ne mai putem mulțumi cu
ideea transmiterii educaței parentale prin modelul generațiilor trecute, fie și numai prin
faptul că acest model nu mai corespunde cerințelor generațiilor de azi. În plus este
destul de evident ca generațiile noi au nevoi educaționale diferite de ale părinților
lor,atât la nivel global, cât și individual.
Elementul cel mai important,de care depinde calitatea și eficiența educatței în
familie este stilul educativ al acesteia.
Stilul educativ al familiei este modelul orientativ al acțiunilor educative în familie,
amprenta subiectivă care caracterizează mediul respectiv.
Practic, fiecare familie are stilul ei educativ. Acesta este în principal dependent de stilul
parental, cu care se și confundă de multe ori.
Stilul parental se referă la modul de acționare a părinților asupra copiilor,și este o
unitate armonică sau dezarmonică între stilurile personale ale celor doi părinți.
Stilul educativ vizează natura și caracteristicile raporturilor familiale în cadrul
cărora se realizează procesul educației.
Existaă în literatura de specialitate trei tipuri de stiluri educative:
1. PERMISIV
- caracterizat de un nivel scăzut al controlului,asociat cu identificarea stărilor
emoționale ale părintelui,ale copilului, Controlul este slab și responsabilitățile și
normele de conduită sunt puține.
2. AUTORITAR - care asociază un control puternic cu o susținere slabă în
activitatea copilului. Acestuia i se impun reguli și norme foarte rigide.
3. AUTORIZAT – care îmbină controlul sistematic cu sprijinul parental.
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Părinții formulează reguli și controlează respectarea lor,dar nu le impun. Sunt
deschiși la schimburi verbale cu copiii, explicându-le rațiunile pentru care trebuie să
respecte regulile și situațiile pentru care trebuie să respecte regulile și situațiile în care
se aplică, stimulând totodată autonomia lor de găndire.
Toți părinții își iubesc copiii și pentru fiecare își aleg stilul de educație pe care-l
consideră adecvat.
In mod firesc, pentru fiecare parinte copilul sau este un “bulăare de aur”. El îl
vede frumos, deștept, bun ,,demn de încredere. Unii o recunosc deschis, alții se feresc
să o arate, sau chiar se ascund cu ostlitate sau indiferență.
Dar toți copiii pentru a se putea dezvolta și integra în societate au nevoie de
FAMILIE.
Bibliografie:
1. Linton , R., Fundamentul cultural al personalităţii, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1968
2. Kay, Kuzma, Ascultarea de bună voie, Editura Viaţă şi Sănătate, Bucureşti, 2002
3. Sapiro, S., Karen S. ,,Cum devenim părinţi mai buni’’ Editura Humanitas, 2003,
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Promovarea activității din grădiniță și a cadrelor didactice

PROF. ZUBCU ANA
GRĂDINIȚA P. P. NR. 36, TIMIȘOARA
Constructivismul este o teorie a învățării diferită de educația tradițională, bazată
pe un suport metodologic puternic în practica educativă. Profesorii constructiviști pun
mai puțin accentul pe instruirea elevilor și mai mult pe construirea competențelor
cognitive, fizice, atitudinale, emoționale și sociale ale copiilor.Astfel, profesorii
constructiviști integrează în procesul didactic multe componente spontane, cum ar fi
învățarea prin descoperire, jocul, curriculumul la alegere, lucrul în echipă,
experimentele etc. Să fii un astfel de profesor implică mult curaj, o pregătire aparte și
o perfecționare continuă, însă rezultatele obținute sunt excepționale
Profesiunea didactică este asociată cu câteva categorii fundamentale de roluri,
acceptate de majoritatea sistemelor de formare a profesorilor: proiectare, mangementul
și organizarea activităților de învățare, consiliere psiho-educațională, managementul
clasei de elevi, comunicare cu elevii, părinții și colegii, dezvoltare profesională de-a
lungul vieții, participare la perfecționarea procesului educațional și a inovațiilor din
școală, oferirea de servicii educaționale pentru comunitate etc.
Personalitatea profesorului în condițiile învățământului actual presupune și o
serie întreagă de calități, determinate de specificul și complexitatea muncii pe care o
desfășoară. Profesorul își asumă deci o multitudine de roluri, a căror exercitare este
dependentă de personalitatea lui. În școală, profesorul este conducătorul activității
didactice care se desfășoară în vederea realizării obiectivelor prevăzute în documentele
școlare.
Rolulurile pe care le poate exercita profesorul:
1. Profesorul, ca expert al actului de predare-învățare: el poate lua decizii
privitoare la tot ceea ce se întâmplă în procesul de învățământ.
2. Profesorul, ca agent motivator, declanșează și întreține interesul, curiozitatea
și dorința lor pentru activitatea de învățare.
3. Profesorul, ca lider, conduce un grup de elevi, exercitându-și puterea asupra
principalelor fenomene ce se produc aici. Este un prieten și confident al elevilor, un
substitut al părinților, obiect de afecțiune, sprijin în ameliorarea stărilor de anxietate.
4. Profesorul, în ipostază de consilier, este un observator sensibil al
comportamentului elevilor, un îndrumător persuasiv și un sfătuitor al acestora.
5. Profesorul, ca model: prin întreaga sa personalitate, prin acțiunile,
comportamentul său este un exemplu pozitiv pentru elevi.
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6. Profesorul, ca profesionist reflexiv, se străduiește tot timpul să înțeleagă și să
reflecteze asupra întâmplărilor inedite din clasă, să studieze și să analizeze fenomenele
psihopedagogice cu care se confruntă.
7. Profesorul, ca manager, supraveghează întreaga activitate din clasă, asigură
consensul cu ceilalți profesori, cu părinții și cu ceilalți factori.
Profesorul își asumă deci o multitudine de roluri, a căror exercitare este
dependentă de personalitatea lui.
Dar pe lângă activitatea didactică profesorul desfășoară și o activitate
extrașcolară sau cultural-educativă. În această ipostază, profesorul ne apare ca pedagog
social, animat de grija pentru ridicarea gradului de cultură și al națiunii sale.
Tipul de personalitate extrovertită se caracterizeaza prin expansivitate,
sociabilitate, tendinte spre relationare si contact, comunicativitate ,apartinand acestui
tip de personalitate lucrez bine in grup si imi asum cu usurinta responsabilitati sociale.
Prefer miscarea, am un control al sentimentelor, sunt optimista, vesela si am un simt
practic deosebit.
În şcoala noastră, performanţa se realizează prin stabilirea unei strategii
educaţionale corecte şi individualizate, centrate pe elev, printr-un mod atractiv de lucru
propus de cadrele didactice, prin stabilirea unei tematici de consiliere/lucru la nivelul
proximei dezvoltări a elevilor, prin consultarea psihopedagogului şcolar, întocmirea
unui program pentru recuperarea, respectiv atingerea performanţelor, stabilirea unor
programe de pregătire suplimentară pentru elevii capabili de performanţă şi înscrierea
acestora la cursurile centrelor de excelenţă derulate în şcoală şi în afara ei, în vederea
participării la competiţii şcolare care să certifice performanţa.
Instituţia noastră prezintă un mediu propice pentru integrarea şi recuperarea
elevilor cu cerinţe educaţionale speciale, indiferent de religie, cultură şi apartenenţă
socială. Pot exemplifica aici recuperarea totală a unor elevi cu CES (autism, ADHD),
cât şi salvarea de la abandon şcolar a unor elevi din familii defavorizate, în care părinţii
nu manifestau un interes deosebit pentru educaţia copiilor. Acestea s-au concretizat în
obţinerea unor diplome şi rezultate la concursuri de creaţie literară, plastică, realizări
de colaje, fotografii, lucrări handmade.
Un profesor bun își lasă definitiv amprenta asupra dezvoltării armonioase a
elevilor săi, printr-o sumă de calități esențiale care îl ajută să facă cinste vocației
îmbrățisate.
Profesorul îndeplinește o profesiune de o deosebită importanță, aceea care
asigură formarea și pregătirea personalității tinerelor generații și pregătirea lor
profesională în cadrul instituțiilor de învățământ, strâns legate de viață, de activitatea
socio-profesională, morală și cetățenească.
Bibliografie:
Toma Roxana, ,,Dezvoltare personală şi motivaţie pentru formare în cariera didactică”, 2009
www.didactic.ro, ,,Eseu despre cariera didactică”
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PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII

prof. Anghel Daniela
Colegiul Economic ”Ion Ghica” Bacău

Am putea începe acest articol prin prezentarea motivelor pentru care este
recomandată implicarea elevilor în diverse proiecte educative, să precizam obiective,
avantaje, dezavantaje, etc. Cu toate acestea noi am dori să prezentăm rezultatele
muncii noastre și a elevilor care au acceptat invitația de a se implica și implicit de a
contribui la promovarea imainii școlii.
Un proiect foarte laborios și de
care suntem mândri este revista în
limba franceză „Attitude”. Apariție
anuală, ea prezintă proiecte, gânduri,
idei dezvoltând latura creativă a
elevilor. Ea se găsește pe pagina
colegiului unde poate fi lecturată în
integralitate.

ET SI ON LISAIT ... A VOIX HAUTE ?? este un proiect ce și-a propus
realizarea unei activități de lectură (non-formală), implicându-i activ pe elevi, dar și
pe profesorii lor, încurajându-i să citească în limba franceză - o limbă de cultură și
civilizație europeană. Concret, elevii au participat la un atelier de lectură asumată,
prin alegerea unui text scurt din literatură francofonă pe care l-au citit. Fluiditatea,
ritmul și emoția transmisă prin lectură au
constituit un atu, precum și stimularea
creativității artistice a elevilor mediată de limba
franceză ca vector al comunicării interculturale
și integrarea valorilor culturale francofone.
Și pentru că nu toate proiectele trebuie să
fie dedicate limbii franceze, dintre proiectele de
care suntem foarte mândri putem menționa pe
cel dedicat Zilei Eroilor, desfășurat pe 10 iunie
la Cimitirul Eroilor Neamului din Bacău, și la care elevii au participat cu mare interes
atât la lecția de istorie cât și la depunerea de flori și aprinderea de lumânări la
mormintele eroilor căzuți.
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Acestea sunt doar 3 dintre proiectele în care ne-am implicat cu mare pasiune și
bucurie. Considerăm că astfel de oportunități sunt extrem de importante și necesare în
dezvoltarea elevilor care au ocazia să descopere lucruri noi și să aprofundeze ceea ce
au învățat în sala de clasă.

Bibliografie online:
http://colegiuleconomicbacau.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=1
47&Itemid=135
https://www.didactic.ro/revista/attitude
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Siguranța pe două roți

Coordonatori: profesori pasionati de motociclete:
Daniela Anghel si Cristina Dămoc
Pentru ca am vrut sa facem un proiect „outside the box „ care sa fie ceva nou
pentru cadrele didactice ( din cate stiam nu se mai facuse asa ceva in liceu ) si mai
ales pentru elevi (tema fiind extrem de atractiva pentru ei) Argument Art.35. - (1)
Participantii la trafic trebuie sa aiba un comportament care sa nu afecteze fluenta si
siguranta circulatiei, sa nu puna în pericol viata sau integritatea corporala a
persoanelor si sa nu aduca prejudicii proprietatii publice ori private.
Codul rutier
Oare câți dintre elevii noștri cunosc care sunt regulile ce trebuie respectate în
calitate de participant la traficul pe două roți? Oare câți dintre ei se gândesc să le
respecte atunci când părăsesc spațiul sigur al casei și pășesc pe trotuar/stradă și nu
trebuie să ne asigurăm doar în privința mașinilor, ci și a motocicletelor?
Iată de ce considerăm că activitățile legate de educație rutieră sunt absolut
necesare în cadrul programelor și activităților școlare și trebuie să continuăm seria de
activități dedicate acestui domeniu. Lumea actuală nu poate fi concepută și fără
circulatia pe două roți. Astfel, adaptarea omului la circulaţia modernă nu se poate
realiza printr-o instruire de câteva săptămâni sau luni, ea reprezintă un proces
continuu de invăţare si instruire.
SCOPUL a fost colaborarea în vederea educării elevilor pentru a dobândi
cunoştinţe referitoare la respectarea regulilor de circulaţie, stimularea interesului
pentru cunoaşterea drepturilor şi îndatoririlor pe care le au toți participanții la traficul
rutier, dar și riscurile la care se expun atunci când aceste reguli sunt încălcate.
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OBIECTIVELE au cuprins: Cunoaşterea şi respectarea regulilor de
circulaţie, Stimularea interesului în vederea însuşirii a cât mai multor aspecte
despre circulaţia rutieră pe două roți, Formarea deprinderii de comportare civilizată
pe drumurile publice,
Conștientizarea consecinţelor nerespectării regulilor de
circulaţie,
Formarea unor trăsături de caracter: respect reciproc, spirit de întrajutorare,
ordine şi disciplină, acceptare și toleranță.
COORDONATORII au fost profesorii din cadrul colegiului iar colaboratorii
au fost: reprezentanti ai unui ONG de motociciclisti, instructori moto, antreprenori
din domeniul moto si un reprezentant al IPJ.
BENEFICIARII au fost elevii din clasele a IXa si X a atat pasionatii de
motociclism cat si viitori participant in traficul pe doua roti.
METODELE ŞI TEHNICILE DE LUCRU au cuprins discutii si expuneri,
demonstratii, materialele informative si chestionarele de feedback
PRINCIPII DE LUCRU au cuprins angajarea efectivă a tuturor
participanţilor în derularea optimă a proiectului, colaborare între specialişti, cadre
didactice, elevi şi alţi factori de decizie , evitarea disensiunilor sau, eventual,
rezolvarea lor pe cale amiabila
FEEDBACK-ul a fost mai mult decat pozitiv, atat din parte elevilor care au
participat efectiv la activitate cat si de la restul elevilor si profesorilor din liceu,
familiile elevilor si restul colaboratorilor.
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GRABÃ SILVIA BEATRICE
GRĂDINARU CORINA
GRAMADĂ MIHAELA
GRIGORE MĂDĂLINA GABRIELA
GROSU COSMINA
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GRUIA IRINA
GURAN LILIAN-GABRIELA
GUSA LILIANA
HAIDUC VARGA CRINA-ELENA
HAMZEA IOANA
HĂPRIAN MIHAELA
HAS TEODORA
HOJDA VASILE
HOREIC ALEXANDRA-IULIA
HORIA-MĂRGĂRINT ARCHIP
HOSU MIHAIELA LIVIA
HRITAC DIANA
HURDEA LILIANA
IACOB DIANA
IGNA ANCA MARIA
IGNA CRINA-CORNELIA
IGNAT DIANA-DAMARIS
ILIE EUGENIA
ILIE IOANA-CRISTINA
ILIE-LÎLĂ ALINA-FLORENTINA. NICULESCU CORNELIA
ILIEȘIU ANDREEA COSMINA
ILOȘVAI MELANIA BIANCA
IORDACHE IONELA MARIANA
JITARIU CODRUȚA
KIRLANDI MIOARA
LĂCĂTUȘU ANA-MARIA
LAURA STROESCU
LAZĂR VASILICA
LEUCA-ENACHE ELENA
LINGULEASA CAMELIA
LUMINIȚA ILEANA HUSARI
MACOVEI DANIELA
MAGDA COSMINA
MĂNESCU EUGENIA MIRELA
MANOLACHE ELENA EMANUELA
MANOLACHE ELENA-RADA
MARIEȘ LOREDANA
MARINESCU MARIA
MATEȘ IONELA CRISTINA
MICA-PRUNDEANU ANCA
MIHAI ELENA
MIREA IOANA
MITROI LORENA NUȚI
MITROIU ELENA-LUCIA
MOCAN RAMONA TEODORA
MOCANU IONELA
MORAR CLAUDIA AURORA
MOROZOV TATIANA
MOŢ CORNELIA ALINA
NADIA CARAMALĂU
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NEAMȚU COSMINA
DUMITRIU MIHAELA - CORINA
NEICU ELENA
NICULINA MIHUTA
OANĂ CRISTINA
PĂDURARIU CARMEN
PANAIT ANAMARIA
PANDREA ILEANA
PETREACA DANIELA
PETRIȘOR MIHAELA
POAMA IONELA
POPA ADELA
POPOVICI HORIA
POPOVICI SPERANTA
PREDIȘOR MĂDĂLINA
PRUNĂ NELIA
RĂSTOACĂ IULIANA
RODICA ISPAS
RODICA PETRUS
ROMEO RATA
ROȘU NICOLETA DENISA
ROXANA TALPAU
SABĂU SIMONA ZÎNA
SÂRCA MARINELA LENUȚA
SASU CAMELIA.DRAGUNOI CAMELIA
SCAFARIU CORINA
SIGNEA CIPRIAN
SIME GABRIELA-ADRIANA
SIMONA ELENA CAP
SMOCOT MIHAELA
SOARE IONELA
SOCACI MIHAELA
SOLOMON ANGELICA
SPRINCEANA MARIANA.ILIUTA ADRIANA
STANCIU STEFANA
STOEAN MIHAELA
STOICA MIHAELA
TECȘA ANDA
TISESCU IRINA
TOMA OLIVIA
TOTOLICI-RUSU SAFTICA
ŢURCANU-SAMARA CARMEN
UNGUREANU DIANA
VANTU ANA LUMINITA
VASILE MANUELA
VELEA OANA-IULIA
VELEA OANA-IULIA
VELICU-ANTONETA
VIORICA MOŞESCU
VLAICU CĂTĂLINA-ELENA
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VODĂ ANA - MARIA
VOINEA-IGNAT IULIA VIOLETA
TEODORESCU MARCELA-MIHAELA
TEODOROVICI CRISTINA
ȚILICĂ LILIANA ȘTEFANIA
ŢINTATU-COMĂNESCU ELENA-CREMONA
TIT EMANUELA
TOADER MONICA DORINA
TOADER RALUCA
TODERICI CRISTINA
TOFAN OLGA SIMONA
TOMA DELIANA-ELENA
TOMA MIRELA
TOMA FLORINA
TOMA VASILICA-RAMONA
TOMESCU ILEANA MARIA
TRǍISTARU ANA CRISTINA
TRAISTARU ELENA-EUGENIA . GICA-MIHAELA-RODICA
TRANDAFIR FILOFTEIA
TRESTIANU-VIORICA
TRIF ANCA-LUMINITA
TROFIN DANIELA
TRUTA ADRIANA
TUDORACHE MARIA
TUDORI VASILICA
TUFIȘI ELENA IONELA
ȚURA ADINA
TURDA IOANA-MONICA
UDREA CONSTANTINESCU NARCISA-MIHAELA
ULMAN IRINA ELENA
URSACHI VALENTINA
VACEA ROXANA – GEORGIANA
VĂDUVA MIHAELA
VASILE PECINGINĂ
VASILIU FLORENTINA-ELENA
VASILUȚĂ LUCIANA ANCUȚA
VILCEANU DANIELA-CORINA
VIOLETA EMA NANU
VLADUCEANU SILVIA-FLORINA
VLAD VICTORIA-MARIA-ALEXANDRA
VOICAN DACIANA
VOICU ROXANA
VRABIE LUMINIȚA
VUC MIHAI
VULPE TOMA CORINA MIHAELA
ZABAVA IONELA
ZAMFIR GEORGICA.GORINCU RAISA
ZAMFIR MONICA
ZAVRACU VIOLETA
ZOICAN ELENA-SIMONA
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ZUBCU ANA
ZUBCU ANA
ANGHEL DANIELA
DANIELA ANGHEL . CRISTINA DAMOC
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