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BOBOC SORINA LORELA
BOCU LUCICA
BOGHIU CĂTĂLINA IOANA
BOIANGIU-DIACONU VIORICA-LILIANA
ZMARCU ANA MARIA
BONTA ALEXANDRA LOREDANA
BORCEANU FLORENTINA
BRĂTIANU ANDREIA
BRICIU OLGU܉A
BUDESCU ANA GEANINA
BURUIANĂ GIANINA
BUSE DANA CRISTINA
BU܇U LILIANA
BUTA ܇DANIELA
CĂLIN MARIA
CANACHE MARIA
CĂPRARU EMANUELA MIHAELA
CĂPRICEANU RAMONA MARIA
CĂPRI܉Ă PARASCHIVA
CARABASU MANUELA
CARAGEA ANCA
CARANDA GHEORGHI܉A
CARMEN OANCA
CARTIS CORINA
CAZAMIR MIOARA-LUMINI܉A
CERCEL ANA MARIA
CHERESCU CARMEN-PROFIRA
CHIHAIA MARIA
CHIRAN NICOLETA
CHIRILĂ STELU܉A CLAUDIA
CIBU EUGENIA
CIFOR IONELA
CIFU VIORICA
CIOBĂNOIU ELENA
CIONCA OANA-ADRIANA
CIORCILĂ AURICA MIHAELA
CÎRLIGEA LIDIA VALENTINA
CÎRSTEA ALEXANDRINA ADELINA
CLAUDIA GEORGIANA COVASAN
CLOP ANA MARIANA
CODREA SIMONA CARMEN
COJOCARU LĂCRĂMIOARA
COMAN AURICA
CONDRUZ OANA MARIANA
CONSTANTIN ANDREEA MAGDALENA
CONSTANTINESCU ALINA ALEXANDRA

ACIUBOTĂRI܉EI DANIELA
ADĂMESCU CLAUDIA
ADELA STRIFLER
ADINA UNGUREANU
ADORJÁNI ÉVA
ADRIANA CIOBOTAR
ADRIANA-SANDU
AILINCĂI DANIELA TEOFANA
ALBESCU EMILIA-MIHAELA
ALBI ܇FLORINA
ALBULESCU CORNELIA
ALDEA DENISA
ALECU ANI܇OARA
ALEXA ELENA CRISTINA
ALEXANDRESCU ADRIANA LUMINI܉A
ALEXANDRU MIHAELA
ALEXE PETRU܉A
ALEXE-SONIA
ALIN IOAN CRE܉U
ANA BIANCA BADEA
ANA-MARIA GAVRILĂ
ANA-MARIA TICU
ANCA CĂLDĂRU܇
ANCA LAZARIC
ANCA POPESCU
ANDREEA MONICA ABRUDAN
ANDREESCU ELENA LOREDANA
ANDREI VIOLETA
ANDREIA GEORGIANA GHERGHESCU
ANDRIS CRISTINA-MICHEL
APETREI LUCIA-MIHAELA
ARDELEAN RAMONA IOANA
AROMÂNESEI CARMEN
AVRAM ELENA ALINA
BADEA IOLANDA
BALACI OTILIA
BALAN MIOARA
BĂLĂNICĂ DOINI܉A
BALINT ANDREEA IULIANA
BARBU MARCELA
BARTICEL MIRELA MIHAELA
BARTO ܇PAULA-KARINA
BERES ANDREA
BÎRA MIHAELA DIANA
BIRGIAN ROXANA-ACVILINA
BÎZNĂ TINA CLAUDIA
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GURAN LILIANA GABRIELA
GU܇Ă TEODORA
GU ܉CORNELIA ELISABETA
HARCĂU LUMINI܉A ELENA
HERGHILIGIU SIMONA
HIREAN CLAUDIA
HOLCA ANDREEA
HORHOCEA ARABELA-LAURA
HRITIUC VALENTINA
IACOB SORINA DANIELA
IANCU IULIANA
IANCULOVICI SAVDIA
IENACHE MARIA
IENCIU COCA-DELY
IFRIM ܇TEFANA
ILIA ܇IRINA MIHAELA
IONELA NU܇FELEAN
IOLANDA SZTRELENCZUK
IONITA TATIANA
IORDACHE DANIELA
IOVANOVICI DELIA LUCIA
IRIMIA EUGENIA
IRIMIA GEORGIANA-DANIELA
ISEPCIUC MARIA
ISUF ܇TEFANIA-ADRIANA
IURIAN CRISTINA
IVAN ADINA
IVANCIU CONSTANTA CLAUDIA
IVĂNESCU CARMEN-IOLANDA
IVANOV VICTORI܉A
IVĂNU܇CĂ ELENA MANUELA
JIVILESCU CODRUğA ADELINA
JUCAN ANISIA ELENA
JURUBI܉Ă MIRELA
KIS JUDITH
LAVINIA-CORNELIA ROMÂNU
LAZA MIHAELA
LAZĂR LIVIU
LAZĂR RAMONA-ELENA
LAZARIC STEFAN
LIPCIUC BIANCA ROXANA
LOW DELIA SIMONA
LUNGEANU CERASELA
LUPU NICOLETA
LU܉Ă ANTONIE ADRIAN
MACOVEI CARMEN
MAGER ROXANA
MARIA MARILENA
MARIAN GINA MARIANA
MĂRICU ܉MĂRIOARA

COSAC CĂTĂLINA
COSACU DORINEL
CO܇ARCĂ TEODORA MĂDĂLINA
COVRIG GABRIELA LOREDANA
CRE܉AN SIMONA GABRIELA
CREğU AIDA JULIETA
CRÎNGAùU DANIELA
CRISTE CRISTINA IOANA
CRISTESCU CARMEN
CUùNIR ANY MARIA
CU܉ULESCU VIOLETA ALINA
DACU CATALINA
DĂGĂU NICOLETA COSMINA
DAN DANIELA
DAVIDEL VIORICA
DEMINESCU JURCA VIOLETA
DENU܉A VIOLETA
DIACONESCU LOREDANA ELENA
DIACONU SIMONA
DOBÎRCIANU CĂTĂLINA
DRĂGOI DOINI܉A
DRAGO ܇MIRELA CAMELIA
DRĂGU ܉ELENA-RAMONA
DRAMBA NICUTA-MINODORA
DUMITRU CRISTINA VERONICA
ELENA GOGU
ENCULESCU ELENA RAMONA
EPURE NICOLETA
FANGLI GETA-ORESIA
FARAGAU LILIANA
FARCAù MARIANA CAMELIA
FARCA ܇VIORICA
FĂRCĂ܇ANU MIHAELA
FASIE MIRELA
FEIER MARIANA
FILIMON FLAVIA DIANA
FULOP CARMEN - ANETA
FÜLÖP RITA
FURCOI MĂDĂLINA ADNANA
FURNIGA IONELA
GÁLL MAGDALENA
GANA MARTA
GANAITE MIRELA
GAVRI ܇ANGELA
GERGELY ERIKA-MAGDOLNA
GHEORGHILA ܇CRISTINA
GHEORGHINA LILIANA BÎRLĂDEANU
GÎLĂ CATRINELA FELICIA
GINA BORDEA
GOLE CRISTINA MIHAELA
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MARINESCU CRISTINA FLORENTINA
MARINICA AMĂRIU܉EI
MATHE ILZE
MICLEA EMILIA
MICU MADALINA-MIHAELA
MIHAELA BOTU܇AN
MIHAELA MANOLACHE
MÎINEA CRISTINA
MILEA RAMONA ELENA
MISĂILĂ CONSTANTINA
MITRICĂ FLORIANA-CORNELIA
MITROI FLORENTINA NICOLETA
MLADIN ADRIANA
MOLDOVAN ELENA RODICA
MOLDOVAN IONELA
MOLDOVAN MIRELA

PANĂ STELU܉A
PAPA MARIANA
PARASCHIV CAMELIA
PARASCHIV CORINA
PARASCHIV RADU CONSTANTINA ALINA
PARNICĂ MIHAELA
PĂTRĂùCOIU VOCHIğA ADRIANA
PAULIUC ANDREEA IOANA
PAUN CRISTINA MIHAELA
PAVĂL VLAD PAUL
PETACA DANIELA MARIA
PETRESCU GABRIELA
PETRESCU ZAMFIRA MARIA
PETRICEANU CECILIA
PETRICEANU LENUğA
PETRU ܉MIRELA
PIETRICEANU CECILIA
PÎRÎIANU LILIANA-DANIELA
PÎR܇E CAMELIA
PIRVULESCU CORNELIA
PITIGOI ELVIRA LAVINIA
POPA DANIELA
POPA JENI MARILENA
POPA LILIANA
POPA MINODORA FLORINA
POPA SIMONA
POPESCU ELENA
POPESCU RODICA MARIANA
POPOVICI ADINA
POPOVICI RALUCA - TEODORA
PORUMB MARIA
PRODANA MĂDĂLINA CRISTINA
PULBERE MIRELA
PU܇CA܇U GABRIELA
RAD AURORA
RADUCU GALERU
RĂDU ܉ELENA LUMINI܉A
RĂDU܉OIU AMIRA
RÂPANU SORINA-AURA
RAPCIUC MARIANA
RASU IULIA
RIZESCU DANA MICSUNICA
ROBU FLORENTINA
RODICA BOLOG
ROSCA LAVINIA
RO܇IORU KARINA-GEORGETA
SAMSON CLAUDIA ANGELA
SANDU IULIANA
SANDU OTTILIA
SÂRB MARINELA LUCIA

MOLDOVAN-VERNICA CLAUDIA DANIELA

MONICA DINU
MORTECIU ELENA
MOSESCU ANTOANELA EMANUELA
MUCĂLĂU LETIğIA
MUREA COSTEL-SILVIU
MUREA LENU܉A
MUREA MARIA
MUSTA܉Ă MARIANA
MUTUZAC ANCA NICOLETA
NAE IOANA
NAE-ANDREESCU SANDA
NĂSTASĂ NADIA-ALINA
NASTASE DANIELA MIHAELA
NASUI SIMONA
NEDELCU ANGELA
NEDELCU IONELA - MIHAELA
NEGRU MIHAELA
NENECIU RODICA
NICOLAE CRISTINA
NICOLAE GEORGETA
NISTOR CRISTINA
NU܉Ă OLIMPIA
OLARU CRISTINA ܇I NASUI SIMONA
OLEA TRAIANA MIORI܉A
OLOGU-NEAGOE OANA-ANDRADA
OLTEAN JULIANNA
OPREA ANDREEA ELENA
OPRI܇OR MĂRIU܉A ELENA
ORBU ROXANA-MADALINA
OUATU IONELA-MIHAELA
PACURAR GABRIELA
PALCEA ADINA LAURA
PALIEVICI GHEORGHE DIONISIE
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VIRGINIA MARIN
ALINA NICOLETA PANAIT
VISAN-STELIANA
VLĂDOIU CLAUDIA
VLADUTESCU GEORGETA
VLĂSCEANU DANIEL
VRÎNCEANU LUMINI܉A
VUC ADELA LAVINIA
VUG ADELA- ELEONORA
ZOTA ANDREEA GEORGIANA
CRISTUREAN MIHAELA ALEXANDRA
MITACHE CRISTINA ANAMARIA
MOLNAR SIMONA

SARCA-JUGARU LAVINIA
SCUTARU VIOLETA - LILIANA
SEIMEANU ANCA
SEVCIUC ANA-ADRIANA
SIMA ROXANA MIHAELA
SIMIN LIDIA NICOLETA
SIMIONESCU MARIA MIRABELA

BELCOTA&(51$7(6&8
POPA MARIANA GINA SIMON
CORINA
SIMON MIHAELA MONICA
SMIEDT ANCUTA
SMIEDT MIHAELA ELENA
܇ORTAN CRINA
SPATARU MIHAELA
STAN LIDIA
STAN MARIA-ALEXANDRA
STAN ROXANA
STANCIU COSETTE
STROE ILONA GABRIELA
TAMA ܇ANCU܉A CORNELIA
TANASĂ MONICA-LIU܉A
TANASE VALENTINA
TĂNĂSOIU MONICA-VASILA
܉ĂRU ܇MARIANA – ANDREEA
܉ENEA ELENA
TESCOVEANU MIHAELA ܉IBEA
MARIA ELENA
TOMA ALINA
TOMESCU RAMONA-MARIETA
TOMICI MIHAELA CORINA
TONCU MARICELA-CERASELA
TRA܇CĂ DANIELA
TUDOR DANIELA
TUDORIE EMILIA CAMELIA
TUDOSE GEORGETA ANCA
܉UGLEA PETRINA
܉U܉UIANU CLAUDIA-ANDREEA
VACU DOREL SEBASTIAN
VADUVA LUIZA ADELA
VANCEA ALINA
VASILE NICOLETA
VASILIEV ANCA-RALUCA
VEDINA ܇FLORICA-ELENA
VERESCU MARCU CARMEN
VICTORIA GHITA
VICTORIA IULIA PETRIN
VILCEANU ALINA
VIOLETA ZO܉
VIORICA DUMITRU
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Imaginea ܈colii mele

prof. Daniela Aciubotări܊ei
Promovarea imaginii ܈colii în comunitate, mai ales când există concuren܊ă între
două sau mai multe ܈coli, reprezintă o prioritate. Atunci când pomovăm imaginea unei
܈colii trebuie să ܊inem cont de calitatea condi܊iilor în care se desfă܈oară activită܊ile
didactice ܈i de calitatea celor care sus܊in aceste activită܊i.
Când beneficiarii acestor activită܊i sunt satisfăcu܊i de calitatea lor avem ܈ansa de
a atrage ܈i al܊i poten܊iali beneficiari, de a păstra loialitatea ܈i sprijinul celor existen܊i.
Promovarea duce la men܊inerea activă a unei imagini ܈i impresii publice
favorabile pentru ܈coală. Promovarea imaginii poate duce la o concentrare asupra
performan܊ei în comunitatea ܈colară ܈i poate servi ca un instrument puternic pentru
îmbunătă܊irea calită܊ii actului educa܊ional în general.
Cum putem realiza acest lucru:
1.
2.
3.
4.

Crearea unei imagini pozitive despre ܈coala noastră
Construirea de rela܊ii deschise cu părin܊ii
Colaborarea cu alte ܈coli pentru a promova evenimente comunitare
Colaborarea cu mass-media pentru a prezenta evenimentele ܈colare, rezultatele
competi܊iilor ܈colare sau sportive, modernizările realizate în infrastructură
5. Utilizarea metodele de publicitate tradi܊ionale ܈i moderne: reclame tipărite,
utilizarea re܊elelor sociale ca pagină web, Facebook, Twitter, Instagram sau
Pinterest
6. Să facem din ܈coală un loc mai prietenos implicându-ne în proiecte comunitare
prin voluntarii ܈colii ܈i deschizând ܈coala pentru diverse evenimente comunitare
7. În prezentarea ܈colii către părin܊i sau comunitate să includem elevi sau părin܊i
care pot vorbi despre experien܊ele pozitive pe care le-au avut în ܈coala noastră
8. Implicarea autorită܊ilor locale în activită܊ile ܈colii
9. Implicarea ܈colii în parteneriate cu agen܊ii economici locali
Strategiile de promovare educa܊ionale utilizate de către ܈coli sunt utilizate în scopul
cre܈terii interesului, pentru activitatea desfă܈urată în cadrul acestora, beneficiarilor
܈i a comunită܊ii. Aceste strategii contribuie la identificarea problemelor ܈i la
planificarea răspunsurilor care să ajute ܈coala în îndeplinirea misiunii sale.
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Imaginea ܈colii


ADĂMESCU Claudia
Liceul Tehnologic Transilvania Deva


În zilele noaste, unitatea de învă܊ământ trebuie să fie pregătită să facă fa܊ă unor
cerin܊e tot mai complexe din partea societă܊ii contemporane ܈i să î܈i revendice locul
său în via܊a copiilor pe care îi educă dar ܈i în centrul comunită܊ii. Cerin܊ele
beneficiarilor fac din unitatea de învă܊ământ un cadru viu, un mediu în continua
schimbare. Internetul, privit cu reticen܊ă ini܊ial, a devenit acum un mediu de promovare
nelimitat, prin care o ܈coala î܈i poate construi o imagine.
Deschiderea spre nou se realizează datorită cadrelor didactice pregătite, care
intervin în favoarea acestei dezvoltări continue a ܈colii. Analizând ceea ce se cere de
la unitatea de învă܊ământ, putem stabili ܈i cum anume o putem promova. Beneficiarii,
atât direc܊i, cât ܈i indirec܊i (elevii, părin܊ii, angajatorii) sunt cei ce intră în contact cu
mediul ܈colar, comunitatea fiind astfel influen܊ată de ܈coala.
Promovarea imaginii instituĠiei úi factorilor ce îúi asumă responsabilităĠile în
procesele de descentralizare úi asigurare a calităĠii este sus܊inută de personalizarea
ofertei educaĠionale la nivel instituĠional prin diversificarea úi flexibilizarea acesteia în
funcĠie de nevoile úi interesele partenerilor úi beneficiarilor procesului educational.
Crearea úi promovarea unei imagini instituĠionale pozitive în comunitate se
realizează, în primul rând, prin rezultatele educa܊ionale pozitive ale elevilor, părin܊ii
fiind, în principiu, primii interesa܊i de acest aspect.
Crearea acestei imagini se realizează prin fiecare cadru didactic din institu܊ie,
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educa܊ie
individualizată, adaptată la particularită܊ile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice
în strategii de predare atractive vor crea o imagine pozitivă asupra ܈colii.
Promovarea imaginii institu܊iei se realizeaza ܈i prin elaborarea unor proiecte la
nivel local care să vizeze multiplicarea experienĠei pozitive úi a exemplelor de bună
practică în managementul institu܊ional.
Activită܊ile extra܈colare sprijină promovarea imaginii institu܊iei ܈colare.
Activită܊ile de acest gen, cu o deosebită influen܊ă formativă, au la bază toate formele
de ac܊iuni turistice, ateliere de crea܊ie, concursuri ܈i parteneriate cu alte institu܊ii.
Activită܊ile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica ܈i creativă de a ocupa
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timpul liber al elevilor, institu܊ia de învă܊ământ ce promovează astfel de activită܊i
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât ܈i jude܊ean sau
na܊ional.
Activitatea extracurriculară e o componentă educaĠională valoroasă úi eficientă
căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenĠie, adoptând el, în primul rând, o
atitudine deschisă ܈i inovativă, atât în modul de realizare al activităĠii, cât úi în relaĠiile
cu elevii, asigurând o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor.
Promovarea imaginii pozitive a institu܊iei ܈colare se realizează prin publicarea
tuturor reu܈itelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele
܈i produsele activită܊ilor. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu
doar că putem ܊ine la curent părin܊ii cu tot ce se întâmplă în ܈coala, dar putem promova
activită܊ile ܈i implicit ܈coala în cadrul căreia acestea se desfă܈oară.
Prin combaterea violen܊ei din unitatea ܈colară, reducerea incidentelor din cadrul
acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleran܊ei ܈i a unui spirit moral-civic
pozitiv în care elevii se integrează cu u܈urin܊ă, se creează, treptat, o imagine pozitivă a
܈colii.
În concluzie, imaginea ܈colii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce
a܈teaptă ܈i au nevoie: educa܊ie de calitate, accesul la ofertele educa܊ionale,
individualizarea învă܊ării, combaterea discriminării, reducerea violen܊ei, promovarea
unui comportament moral pozitiv ܈i participarea la activită܊i extra܈colare. ܇coala
noastră, în ochii comunită܊ii, este rezultatul unei munci constante.
Educa܊ia de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice,
fiecare contribuind individual asupra imaginii de ansamblu a institu܊iei ܈colare.
Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece această imagine pozitivă se
creează greu ܈i se poate pierde rapid.
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MODALITĂğI DE PROMOVARE A IMAGINII ùCOLII

Prof. înv. primar: Strifler Adela
ùcoala Gimnazială “Mihai Veliciu” ùepreuú, judeĠul Arad


Prin oferta educa܊ională, ùcoala Gimnazială „ Mihai Veliciu ”ùepreuú dă
posibilitatea părin܊ilor să aleagă activită܊ile úcolare, extraúcolare úi extracurriculare la
care doresc să participe elevii, având în vedere următoarele aspecte:
9 Promovarea imaginii ܈colii la nivelul comunită܊ii locale, în rândul unită܊ilor
de nivel ܈colar, la nivel, na܊ional úi interna܊ional;
9 Promovarea ܈colii printr-un marketing educa܊ional în care respectarea
principiilor educa܊iei să fie prioritară;
9 Realizarea unor activită܊i de informare despre integrarea úi progresul elevilor,
a elevilor cu deficienĠe de învăĠare, despre politicile educa܊ionale, despre resursele
educa܊ionale folosite;
9 participarea la „activită܊i deschise“, prin organizarea unor activită܊i de tip:
flashmob, expozi܊ii cu produse ale activită܊ii elevilor, serbări, concursuri ܈colare etc.
Oferta educa܊ională a ùcolii Gimnaziale „ Mihai Veliciu ” ùepreuú este definită
în func܊ie de dotările materiale, op܊iunile părin܊ilor, resursele umane, resursele
materiale úi financiare ܈i interesele comunită܊ii locale.
Se practică un învă܊ământ care încurajează competen܊a în scopul formării unui
absolvent responsabil, autonom, capabil să decidă la ce fel de liceu îúi va continua
studiile, în vederea orientării spre o carieră, prin dobândirea unei culturi generale
orientate spre toate domeniile disciplinelor de învă܊ământ. Suntem în căutarea unor
pa܈i de ac܊iune pentru a face fa܊ă concuren܊ei unor úcoli similare prin:
9 formarea de absolven܊i competitivi, capabili sa stăpânească la un nivel
superior disciplinele economice, tehnologia informa܊iei ܈i cea comunica܊ională;
orientarea actului didactic spre a obi܈nui elevul să gândească, să abstractizeze, să
comunice în limba maternă úi în limbile moderne de circula܊ie interna܊ională;
9 proiectarea activită܊ii ܈colare în scopul integrării in spa܊iul european prin
conútientizarea propriei culturi, dar ܈i prin descoperirea altor culturi si tradi܊ii europene;
9 convertirea actului de predare-învăĠare dintr-un act reproductiv într-un act
creativ, cauzal, explicativ;
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9 democratizarea relaĠiilor din ܈coală la toate nivelele;
9 perfec܊ionarea colectivului didactic pentru înlăturarea formalismului
În ceea ce urmează, doresc să vă prezint o mică parte din activităĠile desfăúurate
în cadrul úcolii noastre la diferite ocazii, cum sunt:
9 “Pădurea cu poveúti” – o tradiĠie a úcolii noastre în ajunul sărbătorii
Sfântului Nicolae

9 Activitatea “ Pădurea cu poveúti ” s-a încheiat cu o expoziĠie de turtă dulce,
făcute de către elevii úcolii noastre în parteneriat cu părinĠii lor.

9 O altă activitate extracurriculară cu tradiĠie în úcoala noastră este expoziĠia
cu de mărĠiúoare hand-made, realizate de către elevi sub atenta îndrumare a
profesorilor. ExpoziĠia cu vânzare având un scop caritabil, banii obĠinuĠi fiind donaĠi
unor campanii umanitare.
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9 Centenarul Marii Uniri a fost marcat prin manifestări cultural-artistice
organizate în úcoală úi în afara úcolii în colaborare cu Biserica Ortodoxă úi Primăria
comunei ùepreuú.
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9 “ Bombele ” de biscuiĠi au fost úi ele prezente într-un festin culinar.

9 Ecologizarea úi protecĠia mediului este de asemenea un domeniu care ne
preocupă!

9 Am organizat “Parada costumelor reciclabile” – confecĠionate după cum
am intitulat anterior, numai din material reciclabile.
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Promovarea ܈colii se realizează úi în cadrul unor parteneriate educa܊ionale locale,
regionale úi na܊ionale prin prezentări Power Point, în fa܊a poten܊ialilor părin܊i,
prezentarea de spectacole, serbări cu ocayia diferitelor sărbători religioase úi naĠionale,
expozi܊ii.
Pentru anii următori ne vom intensifica modalită܊ile de promovarea a ofertei
educa܊ionale, proiectându-ne activită܊i noi pe lângă cele prezentate anterior:
organizarea úi participarea la manifesta܊ii stiin܊ifice jude܊ene si na܊ionale, realizarea
unor prezentări web definitorii pentru calitatea procesului de instruire si educa܊ie care
se desfăsoară în cadrul ܈colii.

14

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, februarie, 2022
܇coala online – o poveste fără sfâr܈it


Prof. Adina Ungureanu
Liceul „Gheorghe Tătărescu” Rovinari


܇coala online poate fi considerată o poveste despre adaptare. Adaptarea este
cuvântul cheie al acestei experien܊e care, ini܊ial, ne-a făcut sceptici, apoi rezerva܊i, apoi
docili ܈i resemna܊i, iar acum, adapta܊i în toată puterea cuvântului. Ca în orice altă
situa܊ie sau context, adaptarea î܈i are etapele ܈i impasurile ei, e ca o metamorfoză,
aidoma celei din basme, care ne obligă să renun܊ăm la vechile straie, la vechea
înfă܊i܈are pentru a ne primeni în haine noi sau a ne schimba complet „înfă܊i܈area”.
Transformarea e, uneori, dureroasă, alteori obositoare, chinuitoare, consumatoare de
nervi ܈i energie, însă ea se ambi܊ionează să fie un fenomen iminent, ireversibil, astfel
că direc܊ia de mers rămâne înainte.
Din punctul meu de vedere, adaptarea este un mare atu al tuturor organismelor
vii, cu precădere al fiin܊elor umane. Privită dintr-o perspectivă optimistă, ea înseamnă,
ar trebui să însemne, evolu܊ie. Ceea ce s-a întâmplat în ܈coala românească în ultimii
doi ani a fost, mai degrabă, o revolu܊ie.
Indiferent câte elemente de noutate, de mijloace moderne, alternative ne-am fi
însu܈it de-a lungul timpului la cursurile de formare, niciodată nu am reu܈it să le aplicăm
constant în propriile lec܊ii. Am apelat, uneori, răzle܊, la mijloacele informatice, dar nu
am făcut excese. Din contră, am continuat să fim tradi܊ionali܈ti până în măduva oaselor,
veleitari unui sistem de predare învechit care ne oferea confort ܈i încredere, ca orice
lucru ܈tiut prea bine. A fost nevoie de o schimbare bruscă, de un ܈oc, urmat de drame,
lamenta܊ii, neîncredere, de oboseală, suprasolicitare de ambele păr܊i (profesori, elevi),
dar, am reu܈it. Acum nu ne mai sperie lec܊iile online ܈i avem curajul de a le vedea ca
pe o alternativă fericită.
Platformele pe care trebuie să le accesăm pentru a face predarea mai eficientă ܈iau dovedit deja eficien܊a. Cu siguran܊ă ele nu pot ܈i nici nu este de dorit să anuleze
gesturi de bază ale predării-învă܊ării, dar trebuie să rămână active ܈i folositoare chiar
܈i după revenirea completă la ܈coala pe care o cunoa܈tem de secole.
Ca în cazul oricărei transformări, nu pot fi ignorate aspectele negative. Fără voia
noastră, am reu܈it să-i facem pe copii mai dependen܊i de dispozitivele electronice ca
oricând. Cumva e mai greu de gestionat acum timpul pe care un copil/tânăr ar trebui să
îl petreacă în fa܊a calculatorului pentru ca acesta să nu-i devină dăunător.
Timpul acordat lec܊iilor online, precum ܈i cel destinat pregătirii ܈i trimiterii
temelor, aproape că ar trebui să-l anuleze pe cel destinat accesării paginilor de
socializare sau a unor site-uri pentru propria plăcere. ܇i cum acest lucru este foarte greu
de îndeplinit, copiii ajung să-܈i petreacă o bună parte din zi bloca܊i în fa܊a unor
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monitoare. Nici de partea cealaltă, a cadrelor didactice, lucrurile nu stau mai bine,
situa܊ia fiind oarecum similară. Chiar dacă suntem tenta܊i să credem că activită܊ile
noastre sunt mai restrictive ܈i cu discernământ, tot acolo ajungem pentru că, ne-am
obi܈nuit, la rândul nostru, să ne facem siesta tot în fa܊a acelora܈i ecrane.
Este de dorit ca, revenirea la normalitatea dorită ܈i a܈teptată, să ne ajute să
profităm de toate beneficiile pe care adaptarea ni le-a adus. Sper ca, în condi܊ii fire܈ti,
să reu܈im să gestionăm corect ܈i sănătos aceste mecanisme care au pătruns în vie܊ile
noastre, ne-au oferit experien܊e inedite ܈i ne-au constrâns să ne pliem pe „trupurile” lor
virtuale.
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PROMOVAREA IMAGINII SCOLII

܇coala Gimnazială Măgherani
Profesor în învă܊ământ primar: Adorjáni Éva

Deschiderea spre nou se realizează datorită cadrelor didactice pregătite, care
intervin în favoarea acestei dezvoltări continue a ܈colii. Beneficiarii, atât direc܊i, cât ܈i
indirec܊i (elevii, părin܊ii, angajatorii) sunt cei ce intră în contact cu mediul ܈colar,
comunitatea fiind astfel influen܊ată de ܈coala.
Crearea úi promovarea unei imagini instituĠionale pozitive în comunitate se
realizează, în primul rând, prin rezultatele educa܊ionale pozitive ale elevilor, părin܊ii
fiind, în principiu, primii interesa܊i de acest aspect.
Crearea acestei imagini se realizează prin fiecare cadru didactic din institu܊ie,
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educa܊ie
individualizată, adaptată la particularită܊ile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice
în strategii de predare atractive vor crea o imagine pozitivă asupra ܈colii.
Activită܊ile extra܈colare sprijină promovarea imaginii institu܊iei ܈colare.
Activită܊ile de acest gen, cu o deosebită influen܊ă formativă, au la bază toate formele
de ac܊iuni turistice, ateliere de crea܊ie, concursuri ܈i parteneriate cu alte institu܊ii.
Activită܊ile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica ܈i creativă de a ocupa
timpul liber al elevilor, institu܊ia de învă܊ământ ce promovează astfel de activită܊i
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât ܈i jude܊ean sau
na܊ional. Activitatea extracurriculară e o componentă educaĠională valoroasă úi
eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenĠie, adoptând el, în primul
rând, o atitudine deschisă ܈i inovativă, atât în modul de realizare al activităĠii, cât úi în
relaĠiile cu elevii, asigurând o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă
a elevilor.
Prin combaterea violen܊ei din unitatea ܈colară, reducerea incidentelor din cadrul
acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleran܊ei ܈i a unui spirit moral-civic
pozitiv în care elevii se integrează cu u܈urin܊ă, se creează, treptat, o imagine pozitivă a
܈colii.
În concluzie, imaginea ܈colii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce
a܈teaptă ܈i au nevoie: educa܊ie de calitate, accesul la ofertele educa܊ionale,
individualizarea învă܊ării, combaterea discriminării, reducerea violen܊ei, promovarea
unui comportament moral pozitiv ܈i participarea la activită܊i extra܈colare. ܇coala
noastră, în ochii comunită܊ii, este rezultatul unei munci constante.
Educa܊ia de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice,
fiecare contribuind individual asupra imaginii de ansamblu a institu܊iei ܈colare.
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Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece această imagine pozitivă se
creează greu ܈i se poate pierde rapid.
Obiectivele activită܊ilor extracurriculare:
-ÎmbunătăĠirea procesului instructiv-educativ
-Atragerea elevilor în activităĠi utile úi de relaxare
-ÎmbunătăĠirea relaĠiei profesor-elev, úcoală-comunitate.
Participarea copiilor la ac܊iunile organizate în afara clasei constituie,
de asemenea, un mijloc de formare a competen܊elor.
ActivităĠi extracurriculare la nivelul úcolii: Toamna bogată-Balul strugurilor,
serbarea de Mo ܈Nicolae, de Crăciun, La săniu܈, Carnavalul copiilor, 8 Martie, Ziua
Mamei, Festivitatea de închidere a anului ܈colar, excursii.
Concursuri: Concurs de cântece populare, Concurs de matematică ,,Brenyó’’,
Concurs de matematică interna܊ională, Concurs de compunere, Concurs Lumea
Legendelor, Concurs de abilită܊i practice.
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UTILIZAREA METODELOR INTERACTIVE
ÎN EVALUAREA DIDACTICĂ

Adriana Ciobotar,
Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi“


Una din provocările societăĠii contemporane este necesitatea regândirii úcolii, a
educaĠiei formale, alături de cea informală úi cea nonformală. Sistemul úcolar, ca
subsistem al macrosistemului de educaĠie, prin oferta sa educativă contribuie la
dezvoltarea, formarea úi evoluĠia personalităĠii copilului, respectiv tânărului.
Problematica evaluării este úi va fi unul dintre cele mai discutate subiecte în literatura
pedagogică.
Deúi la nivel conceptual există o unitate a punctelor de vedere privind rolul
evaluării, formelor de evaluare, strategiilor de evaluare úi metodelor de evaluare, la
nivelul practicii intervine o limitare a evaluării determinată de modul în care aceasta
este percepută úi practicată de diferite úcoli, de diferiĠi profesori. Evaluarea este un act
de valorizare ce intervine în toate acĠiunile umane; la nivel educaĠional ea nu mai este
un act final al învăĠării, ci se integrează organic în procesul de învăĠare, creând relaĠii
interactive úi circulare.
Elevul, în timp ce învaĠă, efectuează repetate procese de valorizare úi de
apreciere critică care-i servesc ca bază pentru luarea deciziilor orientative în propria-i
formare úi dezvoltare. La nivelul procesului de învăĠământ interesează nu numai
desfăúurarea evaluării didactice ci úi formarea úi dezvoltarea capacităĠii elevilor de
autoevaluare.
Evaluarea este o componentă a triadei instruire-predare-evaluare, având ca scop
cunoaúterea efectelor activităĠii desfăúurate, în vederea optimizării ei, pe baza
colectării, organizării úi interpretării rezultatelor obĠinute prin intermediul
instrumentelor de evaluare. Se remarcă o tranziĠie de la problematica preciziei,
garantată prin măsurare, la o problematică a raportării calitative, prin luarea în
consideraĠie a fundamentelor formării elevului úi o orientare spre modalităĠi care
favorizează dezvoltarea autonomiei elevilor.
De-a lungul timpului au fost numeroase polemici în legătură cu gradul de
obiectivitate úi de precizie al metodelor de evaluare.Utilizarea exclusivă a uneia sau
alteia dintre metodele cunoscute are adepĠi pro úi contra. În practică, îmbinarea lor
reprezintă soluĠia cea mai bună. Strategiile moderne de evaluare urmăresc să
accentueze dimensiunea acĠiunii evaluative care oferă elevilor suficiente úi variate
posibilităĠi de a demonstra ceea ce útiu ca ansamblu de cunoútinĠe, dar mai ales, ceea
ce pot să facă (priceperi, deprinderi, abilităĠi, competenĠe). Acestea sunt: proiectul;
portofoliul; fiúa pentru activitatea personală a elevului; hărĠile conceptuale; tehnica 3-
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2-1; metoda R.A.I.; studiul de caz; observarea sistematică a activităĠii úi a
comportamentului elevului; jurnalul reflexiv; investigaĠia; interviul; înregistrări audio
úi/sau video
Proiectul începe în clasă, prin definirea úi înĠelegerea sarcinii de lucru – eventual
úi prin începerea rezolvării acesteia – se continuă acasă pe parcursul a câtorva zile sau
săptămâni. Elevul are permanente consultări cu profesorul. Proiectul se încheie tot în
clasă, prin prezentarea în faĠa colegilor a unui raport asupra rezultatelor obĠinute úi dacă
este cazul, a aplicaĠiei realizate. Proiectul este o formă activă, participativă care
presupune úi încurajează transferul de cunoútinĠe, capacităĠi, facilitează úi solicită
abordările interdisciplinare, úi consolidarea abilităĠilor sociale ale elevilor. Este
deosebit de util atunci când profesorul urmăreúte accentuarea caracterului
practic/aplicativ al învăĠării úi apropierea între discursul teoretic úi experienĠa de viaĠă
a elevilor.
Profesorul poate să alcătuiască fiúe de evaluare în care să consemneze în mod
regulat observaĠii úi aprecieri asupra activităĠii fiecărui elev/grup de lucru.
Portofoliul îl ajută pe elev să se autoevalueze. Portofoliul reprezintă “cartea de
vizită” a elevului, prin care profesorul poate să-i urmărească progresul la o anumită
disciplină, de-a lungul unui interval de mai lung de timp. La începutul demersului
educativ se realizeaza un diagnostic asupra necesităĠilor elevului de învăĠare pentru a
stabili obiectivele úi criteriile de evaluare.
Portofoliul cuprinde: sumarul; lucrările pe care le face elevul individual sau în
grup; rezumate; eseuri; articole; referate; fiúe individuale de studiu; proiecte úi
experimente; temele de zi de zi; probleme rezolvate; teste úi lucrări semestriale;
chestionare de atitudini; fotografii care reflectă activitatea desfăúurată de elev
individual sau împreună cu colegii săi; autoevaluări scrise de elev sau de membrii
grupului; interviuri de evaluare; alte materiale, hărĠi cognitive, contribuĠii la activitate
care reflectă participarea elevului/ grupului la derularea úi soluĠionarea temei date;
viitoare obiective pornind de la realizările curente ale elevului/grupului, pe baza
intereselor úi a progreselor înregistrate; comentarii suplimentare úi evaluări ale
profesorului, ale altor grupuri de învăĠare úi/sau ale altor părĠi interesate, de exemplu
părinĠii.
Tipuri de portofolii: Portofoliu de prezentare sau introductiv (cuprinde cele mai
importante lucrări); Portofoliu de progres sau de lucru (conĠine toate elementele
desfăúurate pe parcursul activităĠii); Portofoliul de evaluare (cuprinde: obiective,
strategii, instrumente de evaluare, tabele de rezultate, etc.).
Portofoliul reprezintă un element flexibil de evaluare, care, pe parcurs, poate să
includă úi alte elemente către care se îndreaptă interesul elevului úi pe care doreúte să
le aprofundeze. Această metodă alternativă de evaluare oferă fiecarui elev posibilitatea
de a lucra în ritm propriu, stimulând implicarea activă în sarcinile de lucru úi dezvoltând
capacitatea de autoevaluare. Scopul nu este neaparat cel al evaluării ci mai ales cel de
stimulare a învăĠării,prin directa implicare a participantilor la activitate. Elevii reflectă
continuu asupra a ceea ce învaĠă, existând o permanentă corelaĠie cu obiectivele.
Îndrumătorul trebuie să fie deschis úi să sprijine căutările copiilor.
Tehnica 3-2-1 poate fi considerată drept o bună modalitatea de autoevaluare cu
efecte formative în planul învăĠării realizate în clasă. Este o cale de a afla rapid úi
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eficient care au fost efectele proceselor de predare úi învăĠare, având valoare
constatativă úi de feed-back. Pe baza conexiunii inverse externe, profesorul poate regla
procesele de predare viitoare, îmbunătăĠindu-le úi poate elabora programe
compensatorii dacă rezultatele sunt sub aúteptări ori programe în concordanĠă cu
nevoile úi aúteptările elevilor.Este un instrument al evaluării continue, formative úi
formatoare, ale cărei funcĠii principale sunt de constatare úi de sprijinire continuă a
elevilor.
HărĠile conceptuale pot fi definite drept oglinzi ale modului de gândire úi
înĠelegere ale celui sau celor care le elaborează. Reprezintă un mod schematic de
expresie, constituindu-se ca un important instrument pentru predare, învăĠare, cercetare
úi evaluare la toate nivelurile úi la toate disciplinele.
Decrise pentru prima dată de psihopedagogul Joseph Novak în 1977, hărĠile
conceptuale se prezintă ca o tehnică de reprezentare vizuală a structurii informaĠionale
ce descrie modul în care conceptele dintr-un domeniu interrelaĠionează. Cu alte
cuvinte, important este nu cât cunoúti, ci relaĠiile care se stabilesc între cunoútinĠele
asimilate. PerformanĠa depinde de modul în care individul îúi organizează experienĠa,
ideile, de structurile integrate úi de aplicabilitatea acestora. Evaluarea poate fi
reprezentată úi prin diferite tipuri de hărĠi conceptuale, de ex.: „pânza de păianjăn”- în
centrul ei fiind elevul.
Bibliografie:
1. Frith, D. S., Macintosh, H. G.- A Teacher’s Guide to Assessment, Stanley Thornes
Ltd., 1991
2. Jinga I., Istrate E(Coord) – Manual de pedagogie , Ed.ALL, 1998
3. MEC, Institutul de ùtiinĠe ale EducaĠiei Laboratorul „Management educaĠional”,
Proiectul de Reformă a învăĠămâtului preuniversitar coord. ùerban IosifescuManagementul EducaĠional pentru InstituĠiile de ÎnvăĠământ, Bucureúti, 2001
4. Novak, J. D. – A Theory of Education, Ithaca, Illinois, Cornell University
Press,1977
5. Oprea C.I.- Pedagogie Alternative metodologice interactive- Ed. UniversităĠii
Bucureúti, 2003
6. Păun Emil, Potolea Dan (coord) –Pedagogie, Ed. Polirom, Iaúi, 2002.
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OMAGIU ܇COLII GIMNAZIALE NR. 119

Profesor Adriana Sandu
ùcoala Gimnazială Nr. 119, sector 4, Bucureúti

În timpurile actuale, o unitate de învă܊ământ trebuie să fie pregătită pentru cerin܊e
tot mai mari din partea societă܊ii contemporane ܈i să ocupe un loc important în via܊a
elevilor pe care îi educă, dar ܈i în centrul comunită܊ii. Cerin܊ele societă܊ii în mijlocul
căreia se află fac din unitatea de învă܊ământ un cadru ducativ deosebit, un mediu în
continuă schimbare.
Internetul, privit cu neîncredere ini܊ial, a devenit acum o posibilitate de
promovare nelimitată, prin care o ܈coală î܈i poate construi o imagine conform
obiectivelor educa܊ionale.
Deschiderea spre noută܊ile din domeniul educa܊iei se realizează datorită cadrelor
didactice pregătite, care intervin în favoarea acestei evolu܊ii permanente a ܈colii.
Analizând ceea ce se cere de la unitatea de învă܊ământ, putem stabili ܈i cum anume o
putem promova. Beneficiarii, atât direc܊i, cât ܈i indirec܊i (elevii, părin܊ii, angajatorii)
sunt cei ce intră în contact cu mediul ܈colar, comunitatea fiind astfel influen܊ată de
܈coală.
Activită܊ile extra܈colare sus܊in promovarea imaginii institu܊iei ܈colare. Ac܊iunile
de acest gen, cu o deosebită influen܊ă formativă, au la bază toate activită܊ile turistice,
atelierele de crea܊ie, concursurile ܈i parteneriatele cu alte institu܊ii. Activită܊ile
extracurriculare oferă o alternativă practică ܈i creativă de petrecere a timpului liber de
către copii, institu܊ia de învă܊ământ ce promovează astfel de activită܊i beneficiind de
imaginea pozitivă binemeritată, atât la nivel local, cât ܈i jude܊ean sau na܊ional.
Activitatea extracurriculară e o componentă educaĠională valoroasă úi eficientă căreia
orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenĠie, adoptând el, în primul rând, o atitudine
deschisă ܈i inovativă, atât în modul de realizare al activităĠii, cât úi în relaĠiile cu elevii,
asigurând o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor.
Educa܊ia de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice,
fiecare contribuind individual la imaginea de ansamblu a institu܊iei ܈colare.
Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece această imagine pozitivă se
creează greu ܈i se poate pierde rapid.
Obiectivele ܈colii noastre, urmărite de-a lungul timpului, vizează creúterea
calităĠii învăĠământului prin optimizarea relaĠiei úcoală-familie-societate, optimizarea
activităĠii de formare continuă a cadrelor didactice, cunoaúterea nivelului, varietăĠii úi
complexităĠii intereselor educaĠionale ale elevilor, a nivelului de aúteptare al părinĠilor
în raport cu oferta úcolii úi cerinĠele societăĠii. De asemenea, s-a acordat importan܊ă
abilitării cadrelor didactice privind prezentarea unei oferte educative pentru petrecerea
timpului liber al elevilor. S-a pus accentul pe formarea simĠului moral úi a gustului
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estetic, a receptării cu discernământ a frumosului, optimizarea nivelului cultural al
elevilor din ciclul primar ܈i cel gimnazial, stimularea creativităĠii úi cultivarea
interesului pentru limba română prin activităĠi extracurriculare úi opĠionale.
܇coala nostră, în parteneriat cu părin܊ii, a sus܊inut implicarea elevilor în activităĠi
extracurriculare care să contribuie la formarea lor umană, socială úi civică. Nu în
ultimul rând, s-a acordat o importan܊ă deosebită mediatizării performanĠelor úi
reuúitelor elevilor úi cadrelor didactice. Suntem mândri de construirea unei echipe
manageriale ale cărei atribuĠii sunt centrate pe promovarea intereselor úcolii.
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PARTENERIAT GRĂDINIğĂ – FAMILIE

„ÎMPREUNĂ,
PENRU FORMAREA PERSONALITĂğII COPILULUI TĂU!”
Profesor învă܊ământ pre܈colar AILINCĂI DANIELA TEOFANA
„Eu sunt copilul. Tu Ġii în mână destinul meu. Tu determini, în cea mai mare măsură,
dacă voi reuúi sau voi eúua în viaĠă! Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă îndrepte
spre fericire. Educă-mă, te rog, ca să pot fi o binecuvântare pentru lume. ”
Child`s Appeal
ARGUMENT
Preúcolaritatea este perioada formării iniĠiale a personalităĠii, perioada apariĠiei
primelor relaĠii úi atitudini ce constituie un nivel superior de organizare a vieĠii psihice
a copilului. În locul dependenĠei copilului de impresiile externe, în locul instabilităĠii
úi fluctuaĠiei emoĠionale, în preúcolaritate vom întâlni detaúarea, desprinderea copilului
de câmpul perceptiv, o mai mare organizare úi stabilizare a comportamentelor, fapt
posibil datorită modificărilor esenĠiale care se produc în structura activităĠii psihice.
De un real folos în formarea personalităĠii este jocul, mai ales cel bazat pe roluri,
în care copilul, asimilându-úi rolul îúi asimilează implicit úi relaĠiile interioare de
comportament incluse în rolul respectiv. La fel de importante pentru formarea
personalităĠii preúcolarului sunt úi stilurile comportamentale parentale.
Mediul familial ocupă un loc central în multitudinea factorilor determinanĠi ai
evoluĠiei individului. Copilul nu este un adult în miniatură, ci el este un ”candidat la
maturizare”(H. Pierot), deosebit de receptiv la influenĠele pozitive sau negative care se
exercită asupra lui. Copilul trebuie socializat úi modelat, iar fundamentarea
personalităĠii sale se realizează, în mare măsură, în interiorul familiei acestuia, care
concentrează primul său univers afectiv úi social.
Trăsăturile úi coordonatele personalităĠii se cristalizează în raport cu modelul úi
natura situaĠională trăită în mod direct, nemijlocit, de către copil în mediul său familial,
iar atitudinile părinĠilor au consecinĠe durabile asupra personalităĠii, în formare, a
copilului.
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La vârstele mici, adaptarea copilului se realizează prin imitaĠie, acesta
raportându-se permanent la persoana adulĠilor. Primul model oferit copilului
este
familia sa, iar calitatea úi tipul relaĠiilor copil-părinĠi vor marca profund evoluĠia
viitoare a copilului (G. Mauco).
După familie, grădiniĠa constituie prima experienĠă de viaĠă a copilului în
societate. Această instituĠie îl aúază într-un cadru nou prin dimensiunile úi conĠinutul
său. Aici copilul ia cunoútinĠă cu activităĠi úi obiecte care-i stimulează gustul pentru
investigaĠie úi acĠiune, îl provoacă să se exprime úi îi propune, incipient, angajarea în
relaĠiile sociale de grup. Adaptându-úi metodele la formele particulare ale vieĠii
mentale ale copilului, grădiniĠa încearcă să răspundă specificului activităĠii fiecărei
vârste úi să identifice mijloacele úi activităĠile necesare pentru o dezvoltare complexă
a forĠelor infantile în vederea maturizării lor.
Copilul preúcolar începe să-úi definească treptat începutul personalităĠii sale. În
cadrul grupei el trăieúte prima experienĠă a vieĠii în colectivitate, a vieĠii sociale, alta
decât familia. De la intrarea în grădiniĠă copilul realizează o adaptare la un anumit ritm
al vieĠii cotidiene. Este vorba de încadrarea úi respectarea unui anumit program.
EducaĠia făcută de primii educatori – părinĠii - ca úi cea a grădiniĠei, se răsfrâng
asupra tuturor laturilor personalităĠii copilului, în funcĠie de particularităĠile de vârstă
úi individuale ale acestuia. Pe măsură ce copilul se dezvoltă, cresc úi trebuinĠele úi
dorinĠele lui. În acelaúi timp úi grădiniĠa, ca primă instituĠie care se conduce după
principii úi metode útiinĠifice, contribuie la formarea úi dezvoltarea copilului. Investită
cu această nobilă úi plină de răspundere sarcină, educatoarea grupei trebuie să cunoască
specificul fiecărui stadiu de dezvoltare a copilului, disponibilităĠile intelectuale,
precum úi particularităĠile lui temperamentale úi caracteriale.
Educatoarea se preocupă de socializarea preúcolarului prin integrarea în mediul
grădiniĠei, dar îi oferă prilejul să cunoască mediul înconjurător organizând vizite în
împrejurimile grădiniĠei, în instituĠii úi la locurile de muncă ale părinĠilor. În acest timp,
aceasta poate observa cum se comportă copiii nu numai la grădiniĠă ci úi în afara
grădiniĠei. Având în vedere particularităĠile lor de vârstă úi Ġinând seama de
temperamentul lor, educatoarea va putea acĠiona diferenĠiat astfel încât eficienĠa
demersului său educativ să fie optimă. Treptat úi cu răbdare, cultivându-le încrederea
în propriile posibilităĠi, folosind jocul úi jucăria, educatoarea participă la dezvoltarea
personalităĠii copiilor.
Pentru a răspunde standardelor impuse de comunitate în ceea ce priveúte
valorile úi responsabilităĠile familiei, vis-a-vis de personalitatea copilului, asistăm la
dezvoltarea unor iniĠiative de organizare a unor cursuri sau programe pentru părinĠi,
majoritatea susĠinându-se în cadrul grădiniĠei de către educatoare. Aceste cursuri sau
programe încearcă să răspundă experienĠelor părinĠilor sau viitorilor părinĠi în ce
priveúte abilităĠile necesare creúterii úi educării copilului.
Cu intenĠia ca fiecare copil să beneficieze de educaĠie úi instrucĠie conform
posibilităĠilor úi particularităĠilor sale, părinĠii trebuie antrenaĠi în acest demers. Astfel,
se pot comunica părinĠilor concluziile observaĠiilor făcute, atrăgându-le atenĠia asupra
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părĠilor bune ale personalităĠii copiilor, dar úi asupra aspectelor ce trebuie înfrânate,
stopate, ori călăuzite spre altă direcĠie.
Familia îl pregăteúte pe copil pentru integrarea în grădiniĠă, orientându-l spre
lumea cunoaúterii, a activităĠilor curente, iniĠiindu-l în deprinderi fundamentale. Fără o
susĠinere afectivă, fără un ansamblu de activităĠi, de achiziĠii úi experienĠe, întâlnirea
copilului cu grădiniĠa va fi cu atât mai violentă, iar procesul de instrucĠie úi educaĠie ar
deveni inoperant.
Familia nu este numai primul adăpost al copilului, ci este úi prima bază de lansare
a lui în lume. Pentru a-úi îndeplini acest rol familia trebuie să se deschidă lumii, oferind
copilului posibilitatea de a pătrunde în ea. Familia este primul iniĠiator sociocultural al
copilului. Aici se pun bazele incipiente ale dezvoltării intelectuale, morale, estetice,
fizice úi sociale ale copilului.
Modul de exercitare a rolului părinĠilor, reglarea raporturilor dintre membrii
familiei, grija faĠă de bunurile comune, organizarea vieĠii de la micile treburi
gospodăreúti la activităĠile recreative úi creative, atenĠia care se acordă fiecărui membru
al familiei sunt percepute úi trăite de copil în mod diferit, la fiecare vârstă. După
numărul úi ierarhia membrilor familiei care-i alcătuiesc o anume constelaĠie, fiecare
familie se impune ca o matrice a devenirii personalităĠii fiecărui membru al său. În
interrelaĠiile dintre părinĠi úi copii, singura atitudine părintească validă este cea de
acceptare, de respect faĠă de personalitatea în formare a copilului, faĠă de sentimentele
úi nevoile sale. Atitudinea părinĠilor trebuie modelată în raport de vârsta úi
temperamentul copiilor, de la dragoste, protecĠie, acceptare úi îndrumare către
cooperare, angajare reciprocă la viaĠa familială cu recunoaúterea unei minime
independenĠe.
Familia trebuie convinsă că o bună educaĠie în familie, úi nu numai, depinde de
stilul de viaĠă al acestei, iar măsurarea efectelor influenĠelor educative în funcĠie de
timpul acordat de părinĠi copilului este o practică greúită. Întotdeauna ambianĠa,
climatul de familie, prin elementele sale concrete, influenĠează în raport cu natura sa,
personalitatea copilului.
Pedagogul John Locke, convins de puterea exemplului în familie, de ambianĠa
úi climatul acesteia úi de înclinaĠia către imitaĠie a copilului, se adresa părinĠilor: „Nu
trebuie să faceĠi în faĠa copilului nimic din ceea ce nu vreĠi să imite. Dacă vă scapă
o vorbă sau săvârúiĠi vreo faptă pe care
i-aĠi prezentat-o drept o greúeală când a comis-o, el cu siguranĠă se va apăra invocând
exemplul dat de dumneavoastră úi se va pune în asemenea măsură la adăpostul acestui
exemplu, încât cu greu vă veĠi putea atinge de el pentru a-i îndrepta cum trebuie
greúeala.”
Activitatea cu părinĠii, ca parteneri, pentru a asigura dezvoltarea copilului in
programul educativ din grădiniĠă, poate deveni un start bun pentru a crea părinĠilor
respect de sine, încredere în competenĠele lor, făcându-i mai buni.
GrădiniĠa este prima treapta a sistemului de învăĠământ, de aceea susĠin ideea de
a implica părinĠii în programul educativ încă de la început, căci doar aúa îúi vor forma
deprinderi de parteneriat cu grădiniĠa si, implicit, cu educatoarea.
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Parteneriatul grădiniĠă-familie se referă la construirea unor relaĠii pozitive între
familie úi grădiniĠa, la o unificare a sistemului de valori care poate avea un efect benefic
asupra copiilor, atunci când aceútia văd educatoarea sfătuindu-se cu părinĠii.
ToĠi părinĠii au nevoie de informaĠii de bază referitoare la copiii lor. Ei trebuie
informaĠi despre scopul de bază al programului educativ la care participă copiii lor úi
trebuie implicaĠi în luarea deciziilor. PărinĠii trebuie să fie la curent cu progresele
copilului lor, dar úi cu percepĠia pe care o are grădiniĠa despre calităĠile úi problemele
copilului. Educatoarea va sugera acestora modul în care îúi pot ajuta copiii acasă, căci
sunt părinĠi care oferă copiilor sprijin suplimentar în învăĠare.
Parteneriatul, asigurarea coerenĠei influenĠelor educative úi ale tuturor factorilor
care acĠionează asupra copiilor este un deziderat major úi trebuie să se realizeze.
Problemele pe care le implică acest domeniu sunt multiple. Copiii care vin in grădiniĠă
pot avea dificultăĠi de adaptare, atât în sensul socializării, cât úi din punct de vedere
intelectual, estetic, fizic. Cauzele acestora se pot identifica de către educatoare,
împreună cu părinĠii. Atât părinĠii copiilor cu dificultăĠi, cât úi ai celor cu dezvoltare
firească, este bine să fie consultaĠi pentru a stabili programe educative, în care să se
implice úi familia.
În concluzie, putem spune că reuúita privind devenirea umană a copilului
depinde de colaborarea dintre doi factori educaĠionali de bază: grădiniĠa úi familia. De
aceea, în cadrul acestui parteneriat coresponsabil dorim să descoperim cheia unităĠii de
acĠiune ce deschide porĠile succesului educaĠional.
SCOP
Eficientizarea relaĠiei grădiniĠă - familie , printr-o colaborare coresponsabilă între
aceste două părĠi, în vederea implicării, cât mai active, a familiei în procesul de formare
a personalităĠii preúcolarului.
OBIECTIVE
x Cunoaúterea individuală a copiilor, urmărind manifestarea lor în familie úi
grădiniĠă;
x Folosirea unor metode eficiente pentru dezvoltarea psiho-afectivă;
x IniĠierea unor acĠiuni comune, prin contactul direct al grupului de părinĠi cu
persoane abilitate
să desfăúoare un proces educaĠional;
x Găsirea unor soluĠii comune în educaĠie;
x Studierea unor cărĠi, documente, reviste de specialitate în vederea realizării unor
dezbateri
pe teme date;
x Valorificarea unor experienĠe personale;
x Exprimarea opiniei participanĠilor cu privire la acĠiunile întreprinse în cadrul
acestui
parteneriat
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x Încurajarea părinĠilor în a face propuneri menite să aducă înbunătăĠiri actului
educaĠional din
grădiniĠă/familie.
PĂRğI IMPLICATE:
-educatoare: Ailincai Daniela Teofana
-părinĠi, bunici, copii, educatoare, consilier educaĠional, anturajul social al
copilului.
ÎNDATORIRILE PĂRğILOR
¾ Educatoare úi profesor consilier:
- să participe la fiecare întâlnire pentru a direcĠiona dezbaterile úi a stimula prezenĠa
părinĠilor;
- să consilieze problemele care se ivesc în educarea copiilor, studiind cărĠi úi alte
materiale de specialitate de ultimă oră;
- să îndemne la lectură/studiu, familiile copiilor, recomandându-le cele mai accesibile
materiale de specialitate.
¾ Familia
- participă benevol, dar are obligaĠia de a contribui la asigurarea bunului mers al
parteneriatului úi al materialului utilizat;
- părinĠii sunt invitaĠi să împrumute sau să cumpere cărĠi de specialitate;
ÎNDATORIRI COMUNE
- pregătirea úi asigurarea materialului de lucru (fiúe, chestionare, cărĠi etc.);
- implicarea directă în cadrul activităĠilor desfăúurate úi găsirea unor soluĠii în scopul
rezolvării situaĠiilor de natură educaĠională.
DURATA: un an úcolar: 2012-2013
GRUP ğINTĂ: familiile copiilor
LOCUL DE DESFĂùURARE: GrădiniĠa P.N. Nr.3 Bolatau-Zemes
RESURSE
¾ UMANE:
- coordonator: ed.. Ailincai Daniela Teofana
- familiie copiilor.

28

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, februarie, 2022
¾ MATERIALE: cărĠi, reviste, pliante, calculator, CD-uri, cameră video,
ecusoane, aparat foto
¾ FINANCIARE: bugetul minim alocat derulării parteneriatului, care provine din
sponsorizările realizate de părinĠii copiilor
MODALITĂğI DE REALIZARE
¾
¾
¾
¾
¾

ùedinte cu părinĠii;
Lectorate pe diverse teme;
ActivităĠi, la grupă, desfăúurate împreună cu părinĠii;
Vernisaje cu lucrări ale copiilor;
ExpoziĠii cu vânzare, având drept exponate lucrări realizate de către copii,
împreună cu părinĠii lor, în cadrul unor activităĠi organizate la grădiniĠă;
¾ Sărbătorirea zilei de naútere a copiilor/onomasticii acestora;
¾ Vizite, excursii, drumeĠii;
¾ Serbări tematice.
IMPLEMENTAREA PROIECTULUI:
Deúi în fază de pionierat, am reuúit să-i atragem pe părinĠi în acest tip de
activitate, în condiĠiile în care, a-i convinge pe aceútia că ar fi important să accepte
ideea de a învăĠa/aprofunda „meseria de părinte” a fost foarte dificil.
Mai întâi i-am invitat pe părinĠi să participe, alături de copiii lor, la un concurs
gen „Cine útie, câútigă” – conĠinuturi din Programa activităĠilor din grădniĠele de copii
– în care au făcut echipă, fiecare cu copilul lui. Au fost surprinúi de volumul de
cunoútinĠe úi competenĠele pe care le deĠin copiii lor, de priceperile úi deprinderile pe
care úi le-au format la grădiniĠă. Cu greu au înĠeles ce este evaluarea continuă úi
competiĠia cu sine úi, aproape n-au înĠeles deloc cum de „toĠi copiii au ieúit
învingători”... Au fost primele reacĠii pe care am dorit să le declanúez, primele „de ceuri” pe care le-am provocat, care, de fapt, au deschis porĠile „úcolii părinĠilor”. Au
acceptat invitaĠia mea úi cel mai greu a fost până i-am adus la prima întâlnire la care a
participăt úi psihologul úcolii, iar după aceea, activitatea programată, iniĠial, de o oră sa transformat în întâlniri fără o limită anume: au fost întâlniri de două ore sau chiar de
două ore úi jumătate-trei. După câteva întâlniri, părinĠii au devenit foarte apropiaĠi,
foarte sinceri în prezentarea anumitor situaĠii prin care au trecut avându-i ca
protagoniúti pe copiii lor, încercând, împreună, să găsească cele mai potrivite soluĠii
La început au fost două întâlniri fără o temă anume. Apoi, împreună cu părinĠii,
am elaborat o planificare orientativă în care am trecut toate problemele pentru care ei,
părinĠii, solicitau soluĠii.
Acest gen de activitate se bucură úi acum de succes deplin, mizând, împreună
cu părinĠii copiilor, pe necesitatea cunoaúterii úi educării copiilor prin ifluenĠa pozitivă
a celor doi factori educaĠionali: grădiniĠa úi familia.
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MONITORIZAREA ùI EVALUAREA PROIECTULUI
Întâlnirile cu părinĠii se desfăúoară lunar, cu o durată de aproximativ două ore,
timp în care se transmit informaĠii cu specific educaĠional, se dau exemple de bune
practici, se împărtăúesc experienĠe proprii. La finele fiecărei întâlniri prezint tema
viitoare pentru a oferi părinĠilor posibilitatea de a medita úi de a aduna informaĠii din
sfera cotidiană , din experienĠele personale, de a-úi aúterne pe hârtie nelămuririle úi „de
ce-urile” úi a încerca să facem lumină, împreună, în această zonă atât de neclară pentru
unele familii.
ActivităĠile cu părinĠii îmbracă, de fiecare dată, o haină interactivă. În afară de
discuĠiile libere, pe tema propusă de ei, aceútia primesc, spre rezolvare, chestionare,
anumite fiúe de evaluare pentru copii, precum úi fiúe de autoevaluare pentru părinĠi.
DISEMINAREA REZULTATELOR
Pentru a imortaliza întâlnirile, am realizat înregistrări video úi foto. De
asemenea, avem, în derulare, realizarea unui album. Beneficiarii proiectului au propus
iniĠierea unui ,,Jurnal al părinĠilor” în care, cine doreúte, să consemneze unele dintre
problemele lor, modalităĠi prin care au reuúit să depăúească anumite situaĠii dificile pe
care le-au întâmpinat în educaĠia copiilor lor, lucrurile care i-au impresionat, în mod
deosebit, în cadrul proiectului, anumite amintiri legate de activitatea desfăúurată
împreună cu proprii lor copii, precum úi cu ceilalĠi copii úi familiile acestora.
În fiecare an úcolar împărtăúesc experienĠa pozitivă rezultată în urma activităĠii
cu părinĠii de la grupa mea, în cadrul parteneriatului cu familiile copiilor, întregii
FINALIZAREA PARTENERIATULUI
De fiecare dată, la sfârúitul unui an úcolar, părĠile implicate în parteneriatul cu
familiile copiilor se întâlnesc pentru a evalua activitatea derulată de-a lungul întregii
perioade, reliefându-se aspectele pozitive, realizările de care s-au bucurat beneficiarii
proiectului – părinĠii/copiii - úi, nu în ultimul rând, concluziile úi propunerile pe care
le fac părinĠii copiilor pentru perfectarea acestei forme de activitate: parteneriatul
coresponsabil cu partenerul educaĠional care se numeúte familia.
Convingerea mea este că, împreună cu familia copilului, urmărind
scopuri/obiective comune, grădiniĠa reuúeúte să contureze personalitatea omului în
devenire, în cele mai optimiste culori.
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IMPACTUL ACTIVITĂ܉ILOR MUZICALE
ASUPRA DEZVOLTĂRII PRE܇COLARILOR


PROF. ÎNV. PRE܇COLAR: ALBESCU EMILIA-MIHAELA
GPP: „DUMBRAVA MINUNATĂ”-FIENI

A fost o dată ca niciodată… a܈a încep toate pove܈tile cu zâne ܈i eroi prin care
copiii pătrund în lumi fantastice; a܈a începe ܈i povestea noastră…
Odată cu primele raze ale dimine܊ii, glasuri cristaline vestesc începutul unei noi
aventuri.
Pre܈colarii Grupei Mici pă܈esc încrezători pe tărâmul grădini܊ei de poveste,
pregăti܊i să î܈i indindă aripile ܈i să zboare pentru a explora ܈i a cunoa܈te tainele ascunse
ale lumii înconjurătoare.
Activită܊ile propuse sunt pe măsura a܈teptărilor ܈i vizează dezvoltarea
competen܊elor cheie la pre܈colari, cât ܈i grija pentru men܊inerea unui tonus pozitiv ܈i a
bunei dispozi܊ii.
Pentru copil, arta înseamna un mijloc de exprimare, un mijloc de manifestare si
exteriorizare a lumii sale interioare, a tendin܊elor ܈i aspira܊iilor sale, care-܈i găsesc în
arta o traducere mai directa decât prin cuvant. În felul acesta, activitatea artistică a
copilului, nu numai că reflectă orizontul psihic propriu acestuia, dar se ܈i desfasoară
purtând amprenta locului ܈i momentului în care se inserează personalitatea sa. Una
dintre manifestările artistice, poate cea mai minunată ܈i miraculoasă este fenomenul pe
care il numim tradi܊ional muzica.
Func܊iile educative ale muzicii sunt multiple. Ea antrenează în ritmul trăirii
estetice întreaga fiin܊ă psiho-fizică. De aceea, ea poate fi privită ca una dintre căile de
acces spre sufletul copilului, ca unul dintre mijloacele de influen܊are ܈i orientare a
personalită܊ii sale.
Din toate ramurile muzicii, cea mai apropiată de specificul copilăriei este muzica
vocală, deoarece, în cânt, melodia formează o unitate cu textul, făcând-o mai
accesibilă. Muzica este de asemenea, mai u܈or în܊eleasă când se combină cu mi܈carea,
sub forma jocului cu text ܈i cânt sau a dansului. Eficien܊a acestui mijloc cre܈te ܈i prin
faptul că nu doar se ascultă muzică, ci se execută.
Activită܊ile de educa܊ie muzicală permit educatoarei să depisteze interesele ܈i
aptitudinile muzicienilor precoce, precum ܈i disponibilitatea sau dificultatea celorlal܊i
copii, pentru a adopta o metodologie didactică potrivită particularită܊ilor de vârstă ܈i
individuale.
Mi܈carea corporală, ca principal mijloc de exprimare a elementelor muzicale, a
dovedit numeroase avantaje:
¾ este un mijloc plăcut ܈i atrăgător, care izvoră܈te din însă܈i esen܊a muzicii;
¾ creează mare varietate în activită܊ile muzicale;
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¾ dă posibilitatea tuturor copiilor să exprime în mod concret ceea ce înteleg ܈i simt
–fiind un excelent mijloc de control ܈i autocontrol;
¾ dezvolta suple܊ea corporală, asigură precizia ܈i siguran܊a în exprimarea
elementelor muzicale;
¾ este cel mai eficace mijloc de con܈tientizare a elementelor ritmice, melodice,
armonice ܈i dinamice, deoarece asigură concretizarea lor ܈i controlul asupra
priceperilor ܈i deprinderilor muzicale dobândite într-un anumit moment.
Cele mai utilizate mijloace în procesul de educa܊ie muzicală sunt: cântecul,
audi܊ia, exerci܊iul ܈i jocul didactic muzical.
În educatia muzicala a copiilor, mijloacele auxiliare sunt utilizate în scopul
optimizarii procesului de predare-invatare. Acestea sunt:
¾ mijloacele audio
¾ vizuale: cuprind totalitatea aparatelor de redare, inregistrare si vizionare:
casetofon, video, casete audio si video, CD-uri, televizor, calculator, care la
educatia muzicala sunt utilizate mai ales in realizarea auditiei.
¾ materialul ilustrativ (plan܈e, tablouri, portrete, machete, mulaje, jucarii, obiecte
diferite) care sugerează prin contur, culoare, grafică, elemente ca: simboluri
muzicale, structurile ritmice ale cântecelor, portrete de compozitori, instrumente
muzicale, orchestre etc.
Instrumentele muzicale aduc varietate în interpretare ܈i sporesc plăcerea copiilor
de a cânta. Pot fi mânuite de educatoare în scopul acompanierii cântecelor sau de către
copii. In raport cu vârsta copiilor, instrumentele muzicale abordabile pot fi jucării
deosebit de atractive pentru copii, din grupa instrumentelor de percu܊ie: clopotei,
ciocane muzicale acordate nuan܊at; tobi܊e de mărimi ܈i forme specifice; maracasul;
trianglul; instrumente onomatopeice (baghete, mori܈ti, cutii rezonatoare etc.).
Copiii, îndruma܊i de educatoare î܈i pot confec܊iona: jucării zăngănitoare din cutii
goale de plastic cu capac, cutii de aluminiu în care se pun semin܊e, nasturi, pietricele
etc.; instrumente care se ciupesc–confectionate din tuburi, sârme, cutii, fâ܈ii de cauciuc
etc.; instrumente de percu܊ie –confec܊ionate din diverse obiecte care fac zgomot
.Scopul educa܊iei muzicale poate fi considerat atins în momentul în care copilul a
dobândit interese temeinice ܈i variate, legate de întreaga complexitate a fenomenului
muzical.
Dintre toate artele, muzica este cel mai aproape de sufletul omenesc, fiind
prezentă în toate etapele devenirii sale. De la cântecul de leagan, la cele ܈colăre܈ti, de
dragoste, ostă܈e܈ti, doine, cântece haiduce܈ti ܈i pâna la cele funebre, omul a găsit mereu
ocazia să-܈i exprime "sim܊irea" ܈i să găsească în muzica curaj, alinare. Educatia
muzicală constă, în principal, în sensibilizarea elevului la valoarea melodică a unui text
muzical global sau prin componentele lui - tema, armonie, polifonie, timbru, dinamica.
Bibliografie:
1. Bârlogeanu Lavinia, Psihopedagogia artei-Educa܊ia estetică, Editura Polirom, Ia܈i, 2001
2.Breazu Marcel, Educa܊ia estetică prin artă ܈i literatură, Editura Academiei Republicii Populare
Române, Bucure܈ti, 1964
3.Cuco ܈Constantin, Pedagogie, Editura Polirom, Ia܈i, 2006
4. Vasile, Vasile, Curs de metodica educatiei muzicale, Universitatea Nationala de Muzica, Bucuresti,
2002, p.2.
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PROMOVAREA IMAGINII GRĂDINI܉EI ÎN COMUNITATE

PROF. ÎNV. PRE܇COLAR – ALBI ܇FLORINA RAMONA
GRĂDINI܉A P. J. P. P. NR. 11,
STRUCTURĂ P. P. NR. 12, ARAD
Motto “Grădini܊a – o rază de soare pentru fiecare!”
Promovarea unită܊ii noastre ܈colare reprezintă o prioritate pentru o bună
colaborare între cei trei parteneri educa܊ionali: grădini܊ă – pre܈colari – părin܊i.
Formarea imaginii unei organiza܊ii se poate realiza aplicând o anumită
“politică”, ce tine pe de o parte de stilul managerial al conducătorului organiza܊iei ܈i
pe de altă parte de activitatea desfă܈urată de angaja܊i – cadre didactice. Promovarea
imaginii, reprezintă ac܊iunea de convergen܊ă ܈i de interferen܊ă a reclamei, utilizarea
liderilor de opinie ܈i a tehnologiilor de creare a evenimentelor pentru formarea unei
imagini unitare ܈i multidimensionale prin transmiterea unor mesaje.
Managerul unei organiza܊ii ܈colare poate promova în mediul intern ܈i extern al
unită܊ii o imagine pozitivă a acesteia, printr-o planificare riguroasă, folosind metodele
܈i tehnicile potrivite.
Plan de promovare a imaginii grădini܊ei în comunitate
܉intă ܈i obiective specifice:
Obiectivul general: crearea unei imagini favorabile a grădini܊ei în comunitatea
locală.
Obiective specifice:
¾ popularizarea rezultatelor grădini܊ei în comunitatea locală;
¾ atragerea unui număr cât mai mare de pre܈colari în zona arondată unită܊ii
noastre;
¾ realizarea planului de ܈colarizare propus.
Descriere
S-a realizat un pliant al grădini܊ei ܈i o prezentare PowerPoint a acesteia, postat
pe pagina de facebook a grădini܊ei.
Promovarea imaginii grădini܊ei se mai poate realiza prin derularea unor
parteneriate în cadrul comunită܊ii locale.
Parteneriatul educa܊ional este un concept care devine tot mai prezent în reala܊iile
de colaborare ce se stabilesc între unită܊ile de învă܊ământ ܈i diferite segmente ale
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societă܊ii. Necesitarea ܈i importan܊a parteneriatelor rezidă în două aspecte: nevoia
deschiderii grădini܊ei către comunitate ܈i sensibilizarea comunită܊ii la nevoile
grădini܊ei.
Educatoarea este cea care trebuie să ini܊ieze, să conceapă, să structureze
pertinent ܈i corect parteneriatul educa܊ional, traducându-l într-un proiect valoros
pentru toate păr܊ile implicate.
Tipuri de parteneriate – după nevoile ܈i copul urmărit:
¾ parteneriate care au ca scop modernizarea bazei materiale ܈i a spa܊iilor de
învă܊ământ;
¾ parteneriate pentru cunoa܈terea reciprocă ܈i bună rela܊ionare;
¾ parteneriate ce vizează o cât mai bună integrare a copiilor în societate;
¾ parteneriate de imagine, în scopul popularizării experien܊elor pozitive.
În concluzie, consider că prin toate rela܊iile de parteneriat stabilite la nivelul
unită܊ii, am reu܈it să promovăm valori comune ale grupurilor parteneriale, iar prin
asumarea rolului de promotor al tuturor acestor rela܊ii, am contribuit substan܊ial la
cre܈terea prestigiului grădini܊ei.
Bibliografie:
„Împreună pentru copii: grădini܊a ܈i comunitatea“ – Proiectul pentru Reforma
Educa܊iei Timpurii (P.R.E.T.)
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Rostiri neliterare în limbajul elevilor din ciclul primar

Prof. înv. primar Albulescu Cornelia
܇coala Gimnazială nr. 24 Timi܈oara

Aproape la tot pasul întâlnim formulări incerte úi/sau discutabile sub raport
gramatical úi lexical ce încalcă cu bună útiinĠă normele exprimării decente, civilizate,
corecte. Unele dintre greúeli, fie ele de natură lexicală, fie de natură gramaticală, sunt
greúeli curente, altele scot în evidenĠă anumite preferinĠe ale vorbitorilor, care sunt în
contradicĠie cu norma literară.
Cunoaúterea normelor ortoepice úi prevenirea încălcării lor constituie un
domeniu important al cultivării limbii române.
1.Substantivul
În cazul substantivului, abaterile de la norma literară sunt legate de gen, număr,
caz úi pronunĠie:
a.Genul
În cadrul genului vorbitorii au o reacĠie de respingere a variantelor feminine,
când este vorba de anumite profesii, funcĠii sau titluri. Aceasta se manifestă în mod
diferit în funcĠie de mediul profesional, nivelul socio-cultural, contextul lingvistic etc.
Acolo unde substantivele au numai formă de masculin este neliterară folosirea
formei de feminin.
Multe substantive neologice úi-au creat forme paralele de plural.
b.Numărul
Confuziile se întâlnesc la desinenĠele de plural.
Elevii confundă, la plural, substantivele terminate în –e cu cele terminate în –i
(úi invers). De multe ori îi auzim spunând bări în loc de bare; căpúuni în loc de
căpúune; coperĠi în loc de coperte; îngheĠăĠi în loc de îngheĠate; sacoúi în loc de sacoúe;
coale în loc de coli; úăibi în loc de úaibe; plapume în loc de plăpumi etc.
O altă confuzie o întâlnim în cazul substantivelor de genul neutru, în cazul cărora
elevii folosesc desinenĠa –e în locul desinenĠei –uri: aerodroame în loc de
aerodromuri; albuúe în loc de albuúuri; bazare în loc de bazaruri; chibrite în loc de
chibrituri; coniace în loc de coniacuri; festivale în loc de festivaluri; furtune în loc de
furtunuri; hotele în loc de hoteluri; macate în loc de macaturi etc.
c.Cazul
De multe ori elevii din învăĠământul primar folosesc greúit formele de genitivdativ pentru unele substantive: bării în loc de barei; cazarmei în loc de cazărmii; ceĠei
în loc de ceĠii; dezordinei în loc de dezordinii; gâútii în loc de gâútei; mătuúei în loc de
mătuúii; oastei în loc de oútii; pieĠii în loc de pieĠei; soartei în loc de sorĠii etc.
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2.Adjectivul
Greúelile întâlnite la adjectiv sunt legate de acord úi de sensul unora dintre ele în
anumite contexte.
Adjectivele propriu-zise sau adjectivele provenite din participii trebuie să aibă
acelaúi gen, număr úi caz cu substantivul pe care îl determină, iar în cazul unui grup,
acordul se realizează cu întregul grup nu numai cu ultimul constituent al grupului. De
asemenea, se manifestă tendinĠa de slăbire a acordului cazual al adjectivului.
O altă greúeală este combinarea formei sintetice cu cea analitică a adjectivelor
care arată cantitatea nedefinită sau folosirea gradelor de comparaĠie la unele adjective
al căror sens nu admite grade de comparaĠie, deoarece indică o valoare absolută.
MulĠi elevi folosesc unele adjective cu alt sens decât cel corect.
3.Articolul
În cazul articolului greúelile întâlnite sunt omiterea articolului, folosirea
articolului hotărât proclitic lui la numele proprii de persoane feminine terminate în a,
omiterea articolului hotărât -(u)l de la toponimele simple, omiterea articolului posesiv
atunci când se coordonează mai multe genitive, începând cu al doilea, lipsa acordului
în gen, număr úi caz a articolului demonstrativ cu substantivul determinat.
4. Numeralul
Cu toate că numeralul are o flexiune mai săracă, ridică numeroase probleme în
ceea ce priveúte folosirea corectă: tendinĠa de generalizare a formei de masculin, chiar
atunci când determinantul este un substantiv feminin, rostirea úi scrierea greúită a
numeralelor cardinale, tendinĠa de trecere de la numeralul ordinal la numeralul
cardinal.
5.Pronumele
Flexiunea bogată úi varietatea formală a pronumelor, existenĠa formelor
neaccentuate alături de cele accentuate sau de anumite dezacorduri la diferite categorii
de pronume creează dificultăĠi în folosirea corectă a pronumelor.
6.Verbul
Trecerea unor verbe de la o conjugare la alta, folosirea desinenĠelor din
paradigma conjugării, necunoaúterea modului de construcĠie a unor verbe în
combinaĠie cu alte părĠi de vorbire úi sensul anumitelor verbe dau naútere celor mai
întâlnite greúeli legate de această parte de vorbire.
Se mai întâlneúte úi o greúeală numită cultism1 rezultată din înlocuirea unui
cuvânt vechi, considerat „banal” printr-un neologism parĠial sinonim cu acesta,
înlocuire care presupune neglijarea diferenĠelor existente între cele două sinonime úi al
cărui rezultat îl constituie folosirea neologismului cu un sens mai larg decât cel care îi
este propriu.
7.Adverbul
În cazul adverbului, se întâlnesc greúeli legate mai ales de tendinĠa de
adjectivizare, aúezarea adverbului mai înaintea formelor verbale compuse, omiterea
repetării în faĠa fiecărui element al unei enumerări.
8.PrepoziĠia

1

Valeria GuĠu Romalo—Corectitudine úi greúeală. Limba română de azi, Editura Humanitas, p. 141
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Cele mai frecvente greúeli ale elevilor din ciclul primar legate de această parte
de vorbire sunt înlocuirea sau confuzia unei prepoziĠii cu alta.
9.ConjuncĠia
ùi în cazul conjuncĠiei, cele mai multe greúeli apar atunci când se înlocuieúte o
conjuncĠie cu alta.
10.ConstrucĠii pleonastice
„Pleonasmul este o greúeală de exprimare care constă în folosirea alăturată a
unor cuvinte, construcĠii sau propoziĠii cu acelaúi înĠeles. Este de fapt repetarea
aceluiaúi semnificat prin semnificanĠi diferiĠi.”2
Foarte des auzim la elevii din ciclul primar următoarele construcĠii pleonastice:
avansează înainte, coboară jos, urcă sus, continuă mai departe, geam de sticlă, icre de
peúte, miere de albine, mujdei de usturoi, sumă de bani, undiĠă de peúte, mai superior,
cel mai principal, enorm de mult, cel mai formidabil, iarăúi din nou.
„Greúelile, mai rare sau mai frecvente, mai grave sau mai puĠin grave, pot
reprezenta tendinĠe de evoluĠie, de modificare a structurii lingvistice în genral sau de
schimbare a configuraĠiei limbii literare.
Norma limbii este stabilită de către specialiúti pe baza legilor de evoluĠie a
limbii. Laxismul (nejustificat) nu trebuie încurajat, dar nu trebuie să se ajungă la
încorsetarea de tip ‹‹purist››, care ar contraveni flagrant dezvoltării libere ‹‹naturale››
a limbii noastre.
ùcolii îi revine misiunea de a asigura într-un cadru organizat sub forma unui
proces dirijat, o pregătire corespunzătoare a elevilor în conformitate cu cerinĠele
normei literare.”3
Bibliografie:
Avram, Mioara—Gramatica pentru toĠi, Editura Academiei, Bucureúti, 1986
Graur, Alexandru—TendinĠele actuale ale limbii române, Editura ùtiinĠifică,
Bucureúti, 1968
Graur, Alexandru—„Capcanele” limbii române, Editura ùtiinĠifică úi
Enciclopedică, Bucureúti, 1976
Graur, Alexandru—DicĠionar al greúelilor de limbă, Editura Academiei,
Bucureúti, 1982
GuĠu Romalo, Valeria—Corectitudine úi greúeală. Limba română de azi,
Versiune nouă, Editura Humanitas EducaĠional, colecĠia Repere, Bucureúti, 2000
Hristea, Teodor—Probleme de etimologie, Editura ùtiinĠifică, Bucureúti, 1968
Hristea, Teodor—Sinteze de limba română, Editura Albatros, Bucureúti, 1984
ğibrian, Constantin-- Rostiri neliterare în limba română actuală, Editura
UniversităĠii din Piteúti, Piteúti, 2005


2

DicĠionar de útiinĠe ale limbii, Editura Nemira, Bucureúti, 2001, p.162
3
Constantin ğibrian—Rostiri neliterare în limba română actuală, Editura UniversităĠii din Piteúti, Piteúti, 2005, p. 108
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Promovarea imaginii ܈colii prin
proiecte ܈i parteneriate educa܊ionale în context pandemic
-exemple de bune practici-

Prof. istorie- geografie Aldea Denisa
܇coala Gimnazială ,,Diaconu Coresi” Fieni
܇coala Gimnazială Vulcana Pandele


Pandemia Sars-Cov-2 a creat un context nou, cu totul ܈i cu totul diferit, pentru
desfă܈urarea activită܊ilor ܈colare ܈i extra܈colare în care au fost implica܊i elevii.
Profesorii au fost cei care au trebuit să identifice acele metode ܈i mijloace de realizare
a unor activită܊i ܈i proiecte on line.
Acestea au pus laolaltă imagina܊ia ܈i creativitatea, dorin܊a de a realiza produse
originale ܈i atractive, dorin܊a de a merge mai departe, de a învinge obstacolele
distan܊ării fizice, lipsa comunicării fa܊ă în fa܊ă.
Modalită܊ile de realizare a produselor au fost extrem de diverse, începând de la
prezentări ppt ܈i continuând cu documentele colaborative, colaje de imagini, filmule܊e
realizate pe diferite aplica܊ii digitale, etc.
Sunt demne de luat aminte două aspecte importante în privin܊a activită܊ii noastre
în mediul on line:
1. nu am abandonat ܈i nu ne-am lăsat învin܈i, nici elevi nici profesori, ܈i am
căutat solu܊ii. Aplica܊iile zoom ܈i meet ne-au facilitat întâlnirile atât pentru
orele de curs cât ܈i pentru activită܊ile ܈i proiectele extra܈colare.
2. ne-am perfec܊ionat continuu, am învă܊at unii de la al܊ii ܈i am făcut tot
posibilul ca mediul digital să devină unul atractiv ܈i util.
În anul ܈colar 2021-2022 opiii au lucrat produse pe diferite teme, acasă,ajuta܊i
de părin܊i, au făcut fotografii ܈i apoi , material video, filmule܊e ale clasei care au fost
postate pe pagina de faceboock a ܈colii. Tematica a fost diversă ܈i cât se poate de
atractivă. Pot exemplifica cu două exemple de ateliere ,,de acasă”:
- ,,Mâini îndemânatice”(folosind ac, a܊ă, nasturi ܈i pânză colorată ,copiii,
ajuta܊i de părin܊i, au realizat lucrări decorative, dezvoltându-܈i abilită܊i de
lucru manual ܈i sim܊ul estetic.
- ,,܇i eu ܈tiu să gătesc! ”( folosind diferite re܊ete ܈i ingrediente, copiii au
mobilizat membrii familiei să realizeze preparate culinare diverse. ܇i-au
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dezvoltat îndemânarea, creativitatea, abilită܊i practice, dorin܊a de a petrece
timp de calitate în familie.
Am desfă܈urat, în primul rând la clasa la care sunt diriginte, dar ܈i la nivel de
܈coală, câteva proiecte educa܊ionale care au devenit o tradi܊ie ܈i care au captat aten܊ia
܈i interesul elevilor. Proiectele sunt popularizate pe pagina de faceboock a ܈colii:
1. ,,Toamnă harnică, Toamnă darnică”-activitate care constă în amenajarea
unui ,,Col ܊al toamnei”( în curtea casei, pe balcon, etc. ) din fructe, legume,
frunze ܈i flori, cusături tradi܊ionale, vase de lut. Proiectul ܈i-a propus să
dezvolte îndemânarea, sim܊ul estetic, interesul pentru valorile culturii
tradi܊ionale.
2. ,,Dor de Eminescu”- proiect destinat aniversării poetului Mihai Eminescu ܈i
sărbătoririi Zilei Culturii Na܊ionale. Proiectul constă în două activită܊i:
- realizarea unui video în care elevii să recite o poezie din crea܊ia eminesciană
- un concurs virtual pe tema ,,Via܊a ܈i opera lui Mihai Eminescu”( cu
întrebări cuprinse într-un formular google forms)

3. ,,Na܊iune, La Mul܊i Ani!”-un proiect destinat aniversării zilei de 1
Decembrie-Ziua Na܊ională a României- constă în realizarea unui filmule ܊care
să cuprindă scurte materiale video, realizate de elevi, cu recitări ale unor
versuri patriotice ܈i mesaje adresate tuturor românilor de Ziua Na܊ională
4. ,,Col܊ul lui Mo ܈Crăciun!”

5. ,,Educa܊ie on line fără hotare”- un proiect transfrontalier RomâniaRepublica Moldova- constă în desfă܈urarea unor activită܊i/întâlniri on line la
care participă elevi de la ܈coli din România(܇coala Gimnazială ,,Diaconu
Coresi” Fieni ܈i ܇coala Gimnazială Vulcana Pandele) ܈i ܈coli din Basarabia(
din localită܊ile Gherman ܈i Ungheni). Tematica proiectului este ,,Istorie ܈i
tradi܊ie”
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6. ,,Bucuria lecturii”- proiect desfă܈urat cu ocazia Zilei Na܊ionale a Lecturii,
în parteneriat cu Biblioteca ora܈ului Fieni. Elevii au realizat prezentări video
ale unor căr܊i pe care le recomandă ܈i colegilor lor.

De asemeni, un proiect care a plăcut copiilor a fost ,,Toată clasa cite܈te(în aer
liber)”- copiii ܈i-au adus, la ܈coală, cartea preferată ܈i au citit în aer liber, în curtea
܈colii.Lectura trebuie să devină o bucurie ܈i un mod de petrecere, cu folos, a timpului
liber.
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7. În calitate de profesor de geografie am desfă܈urat, cu elevii mei, activită܊i pe
tema protec܊iei mediului. În acest sens, un ajutor important ne-a fost oferit de
Asocia܊ia Block Zero. Aceasta ne-a pus la dispozi܊ie: cursuri de formare pentru
profesori, tabără de vară pentru elevi ܈i platforma www.kinotecablockzero.ro
care ne oferă filme educative atât pentru disciplina geografie, cât ܈i pentru
istorie, biologie, dirigen܊ie.
Acestea sunt doar câteva dintre activită܊ile ܈i proiectele desfă܈urate în format on
line în perioada în care pandemia de sars-cov 2 a afectat lumea întreagă ܈i, în special,
activitatea ܈colară.
Mediul digital ne-a oferit multiple oportunită܊i. În ciuda dificultă܊ilor, noi, elevi
܈i cadre didactice, ne-am sprijinit reciproc, ne-am reinventat, am redescoperit acele
calită܊i umane, altruismul ܈i bunătatea, atât de necesare în via܊a de zi cu zi
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PROIECT EDUCA܉IONAL ÎN MEDIUL ONLINE
„EMINESCU PRIN OCHI DE COPIL”

Prof. înv. primar ALECU ANI܇OARA
܇coala Gimnzyială nr. 1Dichiseni, Jude܊ul Călăra܈i

15 IANUARIE 2022
Prima săptămână de úcoală a lunii ianuarie ne aduce o zi specială, 15 ianuarie Ziua Culturii NaĠionale Româneúti, ziua în care prin diverse activităĠi, marcăm un
moment aniversar, naúterea marelui nostru poet, Mihai Eminescu.
Despre Mihai Eminescu s-au spus, poate toate cele ce s-ar putea spune despre
reprezentantul culturii unei Ġări. Chiar úi aúa, de fiecare dată încercăm, pe15 ianuarie
să aducem cuvinte de laudă marelui nostru poet. Mihai Eminescu este poetul universal,
tipicul geniu romantic, solitar, neliniútit, care a lăsat o moútenire fabuloasă atât copiilor
܈i oamenilor de rând, cât úi marilor oameni de litere ܈i filozofilor.
Poet, prozator úi jurnalist, Eminescu ne transmite,, idei úi concepte care ne
surprind úi ne ajută să înĠelegem mai bine trecutul cât úi prezentul , atât lumea literară,
cât si pe cea politică , atât problemele cele mai profunde ale astronomiei, cât úi
universul copilariei. Plecând de la acest ultim aspect al operei eminesciene, încercăm
să dezvoltăm imaginaĠia copiilor úi ne dorim ca ei să îúi expună percepĠia asupra
ludicului din operele marelui poet în desene, picturi ܈i colaj.
Chiar dacă nu pot înĠelege încă profunzimea poeziilor úi nu pot dezlega cheia
geniului din nuvele, copiii ne pot dezvălui aspecte nebănuite ale operei eminesciene
prin acest amestec de arte.
Se cuvine, a܈adar, să-i cinstim memoria ve܈nic ܈i pretutindeni, să cinstim ܈i să
pre܊uim crea܊ia literară, noi, dascălii având misiunea de a o transmite ܈i genera܊iilor
viitoare.
Activitatea s-a desfăúurat în mediul online sub forma unui parteneriat educaĠional,
cu pariciparea elevilor claselor I (prof. Înv. Primar, Alecu Aniúoara) úi a-III-a de la
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ùcoala Gimnazială nr. 1 Dichiseni ,jud. Călăra܈ui precum úi elevii clasei a-III-a de la
ùcoala Gimnazială ,,George Vâlsan” – IndependenĠa, jud. Călăra܊i.
În deschiderea activităĠii a fost prezentat un material PPT, care a cuprins
informaĠii despre viaĠa úi opera poetului, date biografice precum úi versuri care re dau
dragostea poetului pentru natură.
În cinstea poetului elevii au recitat poezii (,,Somnoroase păsărele”, ,,Ce te
legeni”, ,,Revedere”, ,,La mijloc de codru”, etc.) precum úi prezentarea unor desene
având ca temă natura atât de mult îndrăgită de poet.
SCOP:
sensibilizarea elevilor privind importan܊a ܈i contribu܊ia marelui poet la
îmbogă܊irea tezaurului literar ܈i cultural al ܊ării noastre;
stimularea úi afirmarea potenĠialului literar, artistic úi creativ al copiilor din ciclul
primar.
OBIECTIVE:
să cunoască via܊a ܈i activitatea literară a poetului nepereche;
să realizeze compozi܊ii plastice care să oglindescă opera lui Eminescu;
să memoreze úi să recite versuri eminesciene;
GRUPUL ܉INTĂ:
Elevii clasei I , a-III-a (ùcoala Gimnazială nr. 1 Dichiseni) úi elevii clasei a-IIIa (ùc. Gimn. ,,George Vâlsan)
LOCUL DESFĂ܇URĂRII:
În mediul online
PERIOADA DE DESFĂ܇URARE:
13 - 14.01.2022
DISCIPLINE IMPLICATE ÎN PROIECT:
Comunicare în limba română
Arte vizuale úi abilităĠi practice
Dezvoltare personală
RESURSE UMANE:
Cadre didactice
Elevii clasei I ܈i a-III-a (ùcoala Gimnazială nr. 1 Dichiseni, jud. Călăra܈i) úi
elevii clasei a-III-a (ùc. Gimn. ,,George Vâlsan, jud. Călăra܈i)
RESURSE MATERIALE:
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Volume de poezii, cărĠi ilustrate, planúe cu imagini, albume, biografii, carton,
coli, acuarele, carioci, albume, suport pentru expoziĠie, ecusoane cu imaginea lui
Eminescu
REZULTATE A܇TEPTATE:
participarea activă a tuturor elevilor;
valorificarea potenĠialului creativ al ܈colarilor;
încurajarea ܈i stimularea interesului elevilor pentru literatura română.
MODALITĂ܉I DE EVALUARE:
expozi܊ie cu lucrările plastice inspirate din opera poetului;
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PROIECT EDUCATIV INTERDISCIPLINAR
EMINESCU-LUCEAFĂRUL POEZIEI ROMÂNE܇TI


Prof. înv. primar: Alexa Elena Cristina
CLASA I A


10 - 17 ianuarie 2022
,,Fără Eminescu am fi mai altfel Юi mai săraci”T. Vianu
Argument:
Omul deplin al culturii româneúti, Mihai Eminescu, a
fost o apariĠie deosebită în literatura secolului al XIX-lea
integrându-se în marele curent romantic european. Ceea ce
singularizează creaĠia eminesciană este acea capacitate uriaúă
de a întoarce timpii istoriei, de a construi forme alăturate
spaĠiale úi temporale nebănuite într-un limbaj armonizat pintro filiaĠie de profunzime cu cel folcloric.
CreaĠia sa este un tot armonios, marcat de aceleaúi gânduri înalte, de aceeaúi
plăcere de a întoarce roata istoriei, de aceeaúi revoltă demonică rezolvată în
contemplaĠie, de aceeaúi plăcere de reconstituire a unui cadru paradisiac din detaliile
naturii exterioare, de aceeaúi aspiraĠie spre absolut, sete de a cuceri universul prin
gândire profundă úi atotcuprinzătoare sau de încercare iluzorie de a-úi oferi universuri
compensative ideale. Această genialitate a poetului este atributul antumelor úi a
postumelor.
Eminescu a fost ܈i va rămâne poetul tuturor românilor. În fiecare an, elevi,
dascăli, organizează diferite manifestări comemorative în cinstea celui care a fost
numit Luceafărul poeziei româneúti, Mihai Eminescu.
Data:10 - 17 ianuarie 2022
LocaĠia: ùcoala Gimnazială ”Ionel Teodoreanu„ Ia܈i
Grup Ġintă: -elevii ܈i părin܊ii clasei I
Scop:
-cunoaúterea datelor biografice úi bibliografice ale poetului úi locul pe care-l ocupă
acesta în galeria scriitorilor români;
-dezvoltarea gustului pentru lectură al elevilor.
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Obiective:
1. Dezvoltarea respectului pentru valorile umane ale culturii romaneúti;
2. Stimularea iniĠiativei úi creativităĠii;
3. Dezvoltarea simĠului artistic;
4. Implicarea în activităĠi interdisciplinare.
Competen܊e specifice:
3.2. Formularea unui răspuns emo܊ional fa܊ă de textul literar citit
3.6. Aprecierea valorii căr܊ilor, a primelor reac܊ii fa܊ă de cele citite
Resurse umane: elevii clasei
Resurse materiale: planúe, album ilustrat, cărĠi cuprinzând operele poetului,
videoproiector, bloc desen, creioane, acuarele, portofoliile elevilor, camera foto.
Resurse procedurale: activitatea a fost organizată sub forma unui concurs
Descrierea activită܊ilor:
IniĠierea grupului
*Lansarea propunerii de proiect
Implementare
x Prezentarea PPT a materialului conĠinând date biografice
x Citirea unor poezii de către copii din volumele alese
x Memorarea unor poezii eminesciene accesibile vârstei
x Audierea unor cântece pe versuri eminesciene
x Realizarea unei mici expoziĠii cu lucrările elevilor
Discipline implicate în proiect
x Comunicare în limba română
x Muzică úi miúcare
x Arte vizuale úi abilităĠi practice
Activităаi desfăЮurate:
Mihai Eminescu – Luceafărul poeziei româneúti
- prezentare PPT despre viaĠa úi opera marelui poet
- selectarea informaĠiei cu privire la biografie úi activitatea lui literară
- citarea unor poezii de către elevii clasei IA
- audierea unor poezii úi cântece eminesciene
- realizarea unor compoziĠii plastice care să oglindească opera lui Mihai Eminesc
Expozi܊ie:
Expozi܊ie de carte ܈i lucrările plastice, bazate pe tema eminesciană.
Mediatizarea proiectului sit-ul ܈colii

46

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, februarie, 2022
Proiectul a început cu o prezentare (PPT) a vieĠii úi operei scriitorului după care
a urmat un concurs organizat pe echipe:
Beneficiari: elevii, părin܊ii úi profesorii ܈colii
Evaluarea se va realiza atât pe parcursul derulării proiectului, prin chestionare, jurnal
de impresii, dar úi prin metode specifice de evaluare: portofoliul úi concursul. Se vor
acorda diplome de participare tuturor elevilor.
Mediatizarea proiectului se face prin prezentarea lui pe grupul clasei ܈i pe sit-ul ܈colii
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TRANDISCIPLINARITATEA ÎN ACTIVITĂ܉I EDUCATIVE

COLEGIUL NATIONAL “ION MAIORESCU” GIURGIU
ALEXANDRESCU ADRIANA LUMINITA


Trandisciplinaritatea permite învă܊area în societatea cunoa܈terii ܈i asigură
formarea la elevi a competen܊elor transferabile, dezvoltarea competen܊elor de
comunicare, intercunoa܈tere, autocunoa܈tere, asumarea rolurilor în echipă, formarea
comportamentului, prosocial ܈i evaluare formativă.
Temele trandisciplinare ajută elevul să înve܊e în ritm propriu ܈i să fie evaluat în
func܊ie de ceea ce ܈tie, stimulează cooperarea între elevi, minimalizăndu-se competi܊ia,
oferă elevilor posibilitateade a-܈i crea strategii proprii de abordare a diverselor situa܊ii,
asigurănd o înva܊are activă.
Este necesară exploatarea ܈i punerea în eviden܊ă a legăturilor dintre variatele
discipline(chimie, fizică, biologie, matematică, geografie, ecologie, informatică,
literatură, istorie).
Exemple:
APA IN CHIMIE
X Apa este cea mai răspândită substantă compusă fiind folosită de oameni în
fiecare zi.
X Via܊a pe Pământ este de neconceput în absen܊a ei.
X Sructura moleculei de apă H2O
X Apa este cel mai întâlnit ܈i cel mai important solvent din lumea vie, ea dizolvând
electroli܊i(săruri,acizi baze).
X Apa formează solu܊ii în care ace܈ti compu܈i sunt ioniza܊i.
X Apa poate dizolva numeroase substan܊e organice ܈i anorganice care con܊in atomi
care pot forma pun܊i de hidrogen cu moleculele de apă.
X Numeroase reac܊ii printre care ܈i cele biochimice din organismele vii au loc în
solu܊ie apoasă.
APA ÎN FIZICA
X Proprietă܊ile optice –apa este transparentă pentru lumina vizibilă, opacă pentru
radia܊iile infraro܈ii ܈i absoarbe moderat radia܊iile ultra-violete.
X Motorul cu abur(James Watt
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X din secolul al XVIII-lea) care
X pentru prima dată a transformat energia termică în cea electrică a determinat dezvoltarea bruscă a tehnologiilor din
acea perioadă
APA ÎN BIOLOGIE
X Apa este o componenta primordială a organismelor vii.Ea intră în constitu܊ia
tuturor celulelor ܈i ܊esuturilor reprezentând mediul în care se produc toate
procesele fizice si biochimice.
X Apa u܈urează absorb܊ia substan܊elor organice din sol, fiind un factor de legătură
între plantă ܈i mediul înconjurător.
X Apa asigură transportul unor substan܊e din organismele vegetale.
X Apa contribuie la fenomenele osmotice din plante ܈i are o foarte mare importan܊ă
în procesul de fotosinteză.
APA ÎN MATEMATICĂ
X H2O
X Raportul atomic H:O=2:1
X Raportul masic H:O=(2AH):(1AO)=2:16=1:8
X Compozi܊ia procentuală masică
X 18 g H2O.........2 g H...........16 g O
X 100 g H2O........x g H..........y g O
X x=11,11%H ; y=88,89%O
X Re܊eaua cristalină a apei
APA ÎN GEOGRAFIE
X Apa este un element al mediului înconjurător,alături de aer,sol,toate materiile
organice ܈i anorganice ܈i fiin܊ele vii.
X Apa pe Pământ poate fi împăr܊ită în mai multe categorii
APA ÎN GEOGRAFIE
X Apa îndepline܈te mai multe func܊ii:
X De între܊inere a vie܊ii – circitul apei în natură
Cale de naviga܊ie sau materie primă
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APA ÎN LITERATURĂ
În lirica eminesciană, apa personificată preia zbuciumul poetului, în lirica lui Blaga,
izvorul este un simbol al copilăriei fericite, iar în basmele populare române܈ti, apa este
cea dă putere personajelor principale.
Proverbe ܈i zicători despre apa:
“Apa trece pietrele rămân.”
“Inima în܊eleptului e ini܈tită ca apa unui lac.”
“Nădejdea fără muncă e ca fântâna fară apă.”
“Nu arunca cu pietre în fântâna din care bei apă.”
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PROMOVAREA IMAGINII ùCOLII
ÎN CONTEXTUL CLIMATULUI CONCURENğIAL ACTUAL


Prof. ALEXANDRU MIHAELA
GPN ,,PINOCCHIO”LIC. TEH. ,,M. EMINESCU” SLOBOZIA-IALOMITA




Procesele de transformare ale societăĠii înregistrate în ultimii ani, tranziĠia către
post industrialism úi societatea bazată pe cunoaútere reprezintă tot atâtea provocări
pentru sistemul de educaĠie.
Alături de asigurarea protec܊iei tuturor elevilor, dezvoltarea parteneriatelor
comunitare în vederea protec܊iei integrită܊ii fizice ܈i psihice a fiecărui copil, oferirea
serviciilor de suport pentru promovarea unui mod sănătos de via܊ă, participarea copiilor
în procese decizionale referitor la aspectele vie܊ii ܈colare, implicarea familiei ܈i a
societă܊ii în procesul decizional, crearea condi܊iilor optime pentru dezvoltarea
poten܊ialului propriu în cadrul procesului educa܊ional, organizarea ܈i realizarea unui
proces educa܊ional de calitate, valorificarea eficientă a resurselor educa܊ionale,
promovarea imaginei institu܊iei ܈colare în care activez devine semnificativă. În acest
context, o institu܊ie de calitate capătă noi valenĠe úi implică noi roluri instituĠionale
Imaginea unei instituĠii educaĠionale este determinată de un ansamblu de criterii,
reguli úi interpretări care sunt structurate de-a lungul timpului úi transmise prin tradiĠie,
modificate úi îmbogăĠite succesiv cu elemente noi, acceptate si asimilate de comunitate.
Imaginea este dependentă de sistemul informaĠional în care se formează, fiind
condiĠionată de caracteristicile de vârstă, sex, religie, nivel de cultură úi instruire,
apartenenĠa etnică sau politică etc. Promovarea de imagine în sectorul institu܊ional nu
este la fel de avansată ca cel din domeniul corporatist, dar institu܊iile au început să
adopte strategii mai sofisticate care să le deosebească de concuren܊ă. Acest lucru se
observă îndeosebi la institu܊iile de învă܊ământ, unde competi܊ia mare determină o
cre܈tere a nevoii de a se diferen܊ia, deci de a face branding.
Preocuparea pentru imagine a devenit o prioritate în ultimele două decade, o dată
cu con܈tientizarea 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 func܊ie a cât de bine reu܈e܈te compania să răspundă nevoilor clien܊ilor; ea
este rezultatul unui marketing eficient, mai degrabă decât baza sa. Imaginea stă la baza
produsului sau serviciului ܈i, de cele mai multe ori, ea reflectă întreaga experien܊ă pe
care consumatorul o are cu produsul sau serviciul respectiv. De altfel, verbul ”to brand”
se referă la toate activită܊ile care influen܊ează percep܊iile clien܊ilor ܈i activită܊ile firmei.
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De ce este important brandingul în cadrul institu܊iilor? A܈a cum se întâmplă în
cazul firmelor comerciale, dacă institu܊iile reu܈esc să exprime cum ܈i prin ce anume se
diferen܊iază, beneficiile nu întârzie să apară. Oamenii tind să se identifice cu institu܊iile
cu branduri puternice. Această asociere este importantă nu numai pentru cre܈terea
profitului, dar mai ales pentru crearea unei comunită܊i Imaginea unei institutii este un
patrimoniu, fie că este mo܈tenită, fie că este inclusă în totalitatea bunurilor institu܊iei,
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 institu܊iei, indiferent
de natura acestuia. O imagine bună a institu܊iei are o influen܊ă covâr܈itoare asupra
succesului ei ܈i asupra percep܊iei în rândul publicului larg.
Dimpotrivă, o imagine negativă afectează, uneori într-o manieră incredibilă,
succesul institu܊iei. Ca să fie eficientă, imaginea trebuie să evoce ceva, să spună ceva,
trebuie să invite, în esen܊ă, la un posibil ܈i permanent dialog. Dar este important să
facem o deosebire între identitate ܈i imagine. Identitatea se referă la modalită܊ile prin
care o institu܊ie urmăre܈te să se identifice pe sine, iar imaginea reprezintă modul în care
publicul larg percepe institu܊ia respectivă.
Institu܊ia î܈i creează propria identitate cu scopul de a modela imaginea
publicului larg despre ea însă܈i, imagine care este determinată pentru fiecare persoană
în parte de o serie de factori. În acest context elementul-cheie devine cultura
organiza܊ională a ܈colii care identifică semnifica܊iile acesteea, reprezintă codul genetic
al organelor ܈colare, prin care are loc dezvoltarea ܈colii per ansamblu prin cultură.
Bibliografie:
1. AndriĠchi V. Dimensiuni ale paradigmei managementului resurselor umane în
învăĠământ. Chiúinău: Lumina, 2014.
2. Cojocaru V. Schimbarea in educatie si Schimbarea manageriala. Chisinau:
Lumina, 2004.
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PROMOVAREA IMAGINII ܇COLII
PRIN ACTIVITĂ܉I EXTRA܇COLARE

Prof. Alexe Petru܊a
LICEUL TEHNOLOGIC ,,ÎNĂL܉AREA DOMNULUI” SLOBOZIA


,,ùcoala cea bună e aceea în care úi úcolarul învaĠă pe profesor”( Nicolae Iorga)
Imaginea unei institutii este un patrimoniu, fie că este mo܈tenită, fie că este
inclusă în totalitatea bunurilor institu܊iei. Ca obiect de patrimoniu, imaginea se
gestionează, se administrează la fel ca orice alt bun patrimonial al institu܊iei, indiferent
de natura acestuia.
O imagine bună a institu܊iei are o influen܊ă covâr܈itoare asupra succesului ei ܈i
asupra percep܊iei în rândul publicului larg. Dimpotrivă, o imagine negativă afectează,
uneori într-o manieră incredibilă, succesul institu܊iei. Ca să fie eficientă, imaginea
trebuie să evoce ceva, să spună ceva, trebuie să invite, în esen܊ă, la un posibil ܈i
permanent dialog.
Factorul principal în crearea imaginii ܈colii îl reprezintă calitatea procesului
instructiv ܈i educa܊ia asociată cu calitatea cadrelor didactice. Promovarea imaginii
institu܊iei se poate realiza ܈i prin elaborarea unor proiecte la nivel local, jude܊ean, care
să vizeze multiplicarea experienĠei pozitive úi a exemplelor de bună practică în
managementul institutional.
Activită܊ile extra܈colare desfă܈urate în ܈coală sprijină promovarea imaginii
institu܊iei ܈colare. Prin combaretea violen܊ei din unitatea ܈colară, reducerea
incidentelor din cadrul acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleran܊ei ܈i a unui
spirit moral-civic pozitiv în care elevii se integrează cu u܈urin܊ă, se poate creea o
imagine pozitivă a ܈colii. De asemenea, promovarea unor proiecte focalizate pe
reducerea abandonului ܈colar, sus܊inerea elevilor cu dezavantaj social si conduite de
risc, reprezintă alte priorităti de luat în considerare.
Formarea imaginii úcolii se poate realiza aplicând o anumită ,,politică, ce Ġine pe
de o parte de stilul managerial al conducătorului organizaĠiei úi pe de altă parte de
activitatea desfăúurată. Pentru realizarea unei promovări de imagine eficiente, se vor
urmări tradiĠiile úi realizările ܈colii, interacĠiunile educaĠionale cu alte úcoli, avantajele
oferite elevilor.
Managerul unei organizaĠii úcolare poate promova în mediul intern úi extern al
unită܊ii o imagine pozitivă a acesteia, printr-o planificare riguroasă, folosind metodele
úi tehnicile potrivite. Insă, cel care stă la baza unei bune imagini a ܈colii este dascălul,
cel care prin competen܊ele si abilită܊ile sale, utilizând cele mai diverse metode si tehnici
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de lucru, asigură un învă܊ământ de calitate, oferind tinerilor posibilitatea de a se
dezvolta armonios, de a atinge maximul poten܊ialului personal.
Orice formă publicitară, orice ac܊iune de promovare a realită܊ii existente e un
argument prin care ܈coala î܈i demonstrează utilitatea ܈i că î܈i atinge scopul educativ. O
promovare a activită܊ii reale din ܈coală, nu una supraestimată, o face mai credibilă, mai
cunoscută ܈i mai căutată de beneficiarii educabili.
Uneori e nevoie de ani, de muncă asiduă, e nevoie ca măcar o genera܊ie de
absolven܊i să promoveze acea ܈coală ܈i să confirme că au fost produsul a ceea ce li s-a
spus prin publicitate. Ei sunt vocea unui adevăr trăit, sunt beneficiarii
profesionalismului cu care s-a lucrat în ܈coală pe toată durată lor de educa܊ie.
Indiferent cum se face promovarea imaginii ܈colii – scrisă, vorbită, video, massmedia, re܊ele de socializare, site-uri oficiale, TV, radio, internet, caravane, por܊i
deschise, online, offline – e foarte important să creeze o imagine corectă a activită܊ii
ei, să-܈i manifeste constant preocuparea de a men܊ine calitatea educa܊ională.
Educa܊ia de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice,
fiecare contribuind individual asupra imaginii, de ansamblu, a institu܊iei ܈colare.
Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece această imagine pozitivă se
crează greu ܈i se poate pierde rapid. Pe de altă parte, motivarea elevilor printr-o
educa܊ie individualizată, adaptată la particularitătile elevului, folosirea mijloacelor
tehnologice în strategii de predare atractive vor înbunătă܊ii si crea o imagine pozitiva
asupra ܈colii.
Activitatea extracurriculară este o componentă educaĠională valoroasă úi
eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenĠie, adoptând el, în primul
rând, o atitudine creatoare, atât în modul de realizare al activităĠii, cât úi în relaĠiile cu
elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a
elevilor.
Locul central în actul de construire a imaginii unei ܈coli este conferit de calitatea
tuturor proceselor instructive ܈i educative care au loc în ܈coală, calitate regăsită în
nivelul de satisfac܊ie al beneficiarilor: elevi, părin܊i, comunitate fa܊ă de serviciile oferite
de ܈coală.
Imaginea ܈colii propusă pentru spa܊iul public ܈i implicit pentru mass-media
cuprinde, în mod obligatoriu, obiectivul fundamental al ܈colii -instruirea ܈i educarea
tinerilor, iar elementul decisiv în acest proces rămâne profesorul, inclusiv în contextual
tehnologizării accelerate a învă܊ământului. Esen܊a mărcii unei ܈coli ce ar urma să fie
promovată se define܈te prin valoarea, nivelul de pregătire ܈i personalitatea
profesorului.
Echipa de conducere a ܈colii trebuie să aibă o preocupare constantă pentru
elaborarea ܈i actualizarea unui plan de marketing care să eviden܊ieze rolul ܈colii în
dezvoltarea academică, socială, emo܊ională, estetică, fizică a elevilor.
Imaginea institu܊ională este importantă ܈i se completează cu rezultate
cuantificabile (număr de absolven܊i, performan܊e, integrare în muncă sau în alte
structuri de învă܊ământ).
În concluzie, imaginea unită܊ii ܈colare poate fi promovată oferind educabililor
tot ce au nevoie: educa܊ie de calitate, individualizarea învă܊ării, accesul la ofertele
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educa܊ionale, combaterea discriminarii, promovarea unui comportament moral pozitiv
܈i participarea la activita܊i extra܈colare.
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Ac܊iuni derulate în scopul promovării imaginii institu܊iei ܈colare


Prof. Alexe Sonia Florentina

Cerin܊ele beneficiarilor fac din unitatea de învătămant un mediu în continuă
schimbare. Internetul a devenit acum un mediu de promovare infinit, prin care o
grădinită î܈i poate construi o imagine.
Deschiderea spre nou se realizeaza datorită cadrelor didactice pregătite care
intervin in favoarea acestei dezvoltări continue a institu܊iei. Analizand ceea ce se cere
de la unitatea de învă܊ământ, putem stabilii ܈i cum anume o putem promova.
Beneficiarii atat directi, cat si indirecti (copiii, părintii) sunt cei ce intră în contact cu
mediul ܈colar, comunitatea fiind astfel influen܊ată de ܈coala.
Promovarea imaginii instituĠiei úi factorilor ce îúi asumă responsabilităĠile în
procesele de descentralizare úi asigurare a calităĠii, personalizarea ofertei educaĠionale
la nivel instituĠional prin diversificarea úi flexibilizarea acesteia în funcĠie de nevoile
úi interesele partenerilor úi beneficiarilor procesului educational ܈i educaĠiei, crearea úi
promovarea unei imagini instituĠionale pozitive în comunitate se realizează, în primul
rând, prin rezultatele educa܊ionale pozitive si bunastarea copiilor. Părin܊ii fiind
interesa܊i în principiu de acest aspect. Crearea acestei imagini se realizeaza prin fiecare
cadru didactic din institu܊ie, schimbarea venind prin fiecare dintre noi.
Ac܊iuni derulate în scopul promovării imaginii institu܊iei ܈colare:
-Realizarea unei pagini WEB - Asigurarea funcĠionării site-ului;
-Conútientizarea importanĠei aplicării pachetului de sarcini pe probleme de
comunicare úi relaĠii cu publicul;
-Reconsiderarea strategiei privind imaginea instituĠională în rândul copiilor,
părinĠilor, comunităĠii ;
-Organizarea úi distribuirea de responsabilităĠi speciale legate de relaĠia cu
beneficiarii actului educaĠional;
-Organizarea úi participarea la acĠiuni comune úi relevante pentru comunitate ;
-Stabilirea unor legături, participarea responsabilă a tuturor persoanelor
implicate la problemele comune ale societăĠii civile pentru realizarea proiectelor
proprii-grădiniĠă, instituĠii publice locale úi judeĠene;
-Asigurarea transparenĠei necesare participării responsabile a tuturor membrilor
în structuri parteneriale, conducerea locala, părinĠi,ONGuri, oamenii de afaceri în ceea
ce priveúte adecvarea ofertei educaĠionale a grădiniĠei la specificul comunitar( întâlniri,
úedinĠe cu caracter informativ, lucrativ, de analiză, de consultare);
-Marketing educaĠional- iniĠierea, implementarea de acĠiuni cu parteneri
educaĠionali, comunitari în ideea promovării ofertei educaĠionale;
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-Monitorizarea activităĠii extraúcolare úi a concursurilor úcolare;
-Realizarea unor planuri operaĠionale vizând relaĠia grădiniĠă-părinĠicomunitate, ca factor determinant în realizarea obiectivelor comune, úedinĠe, lectorate
cu părinĠii etc
-Identificarea de oportunităĠi la nivelul comunităĠii locale pentru sprijinirea
copiilor proveniĠi din familii cu resurse financiare reduse;
-IniĠierea activităĠilor educative úcolare úi extraúcolare diferenĠiate, care să
răspundă socializării copiilor (concursuri, reuniuni, întâlniri cu agenĠii
economici,personalităĠi.);
-IniĠierea de programe de formare a copiilor pentru realizarea unor proiecte în
beneficiul comunităĠii (participarea la acĠiuni organizate în scop umanitar) ;
-Conlucrare cu reprezentanĠii administraĠiei publice locale în confirmarea reĠelei
úcolare úi a planului de úcolarizare;
-Identificarea nevoilor de educaĠie ale comunităĠii úi posibilităĠilor de realizare
în cadrul legal existent úi cu resurse disponibile.;
-Armonizarea mesajelor úi moderarea/medierea/prevenirea disfuncĠiilor în
relaĠiile dintre unitatea úcolară úi autorităĠile locale;
-IniĠierea de acĠiuni vizând accesarea fondurilor comunitare ;
-IniĠierea de programe proprii înscrise în strategia judeĠeană privind Integrarea
Europeană;
-ÎntreĠinerea úi dezvoltarea patrimoniului úcolar pentru crearea unui ambient
favorizant procesului de învăĠământ.
Managerul unei institu܊ii ܈colare poate promova în mediul intern ܈i extern al
unită܊ii sau imagine pozitivă a acesteia, printr-o planificare riguroasă, utilizarea
metodelor ܈i tehnicilor potrivite. Insă, cel care stă la baza unei bune imagini a ܈colii
este PROFESORUL, cel care prin competen܊ele ܈i abilită܊ile sale, utilizând cele mai
diverse metode ܈i tehnici de lucru, asigură un învă܊ământ de calitate, oferind copiilor
posibilită܊i de a se dezvolta armonios si de a fi pregătit pentru integrarea in scoală.
Bibliografie:
1. AndriĠchi V. Dimensiuni ale paradigmei managementului resurselor umane în
învăĠământ. Chiúinău: Lumina, 2014.
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PROMOVAREA IMAGINII ܇COLII
PRIN ACTIVITĂ܉I EXTRACURRICULARE

Profesor Psihopedagog Alin Ioan CRE܉U
C.S.E.I. „Orizont, Structura C.S.E.I. Nr. 1, Tileagd”

Dacă oferta unei institu܊ii de învă܊ământ este personalizată, promovarea imaginii
܈colii se face aproape de la sine. Rezultatele bune ܈i foarte bune ob܊inute de către
absolven܊i, respectiv rapida lor încadrare / absorbire în muncă este un indicator
semnificativ. În acest context sunt trei păr܊i interesate: elevii, părin܊ii ܈i angajatorii.
Cum ܈coala este compusă din oamenii care o deservesc, înseamnă că o bună
imagine este creată ܈i men܊inută ܈i prin ceea ce face fiecare angajat în parte, indiferent
de mediul în care el se manifestă. Cu alte cuvinte nu doar în ܈coală contează ceea ce
cadrele didactice fac sau spun, ci ܈i extra muros, în afara zidurilor acesteia.
Imaginea pozitivă se mai poate ob܊ine ܈i prin educa܊ie particularizată, adaptată
cerin܊elor elevilor, utilizarea tehnologiei sau a psihodramei în predare, astfel încât ea
să fie captivantă. Astfel viitorii elevi vor ܈ti că pot veni la respectiva ܈coală, tocmai
datorită acelor particularită܊i.
Activită܊ile de tip extra܈colar sunt o altă modalitate de a face ܈coala vizibilă,
deoarece au o mare valen܊ă de a crea aptitudini prin educa܊ie. Ele se pot manifesta prin
concursuri, ateliere de crea܊ie, parteneriate cu alte organiza܊ii, turism etc. Ele sunt
complementare celor formale, fiind în majoritatea cazurilor practice, alternative
valoroase, desfă܈urându-se în condi܊ii relaxante ce permit manifestarea creativită܊ii
elevilor.
Activită܊ile devin cel mai rapid cunoscute prin publicarea lor pe internet sau în
presă. A܈a este informat deopotrivă publicul larg cât ܈i părin܊ii respectiv elevii,
instantaneu.
Dacă nu există violen܊ă în ܈coală sau aceasta este le nivel minim institu܊ia este
percepută ca oferind siguran܊ă, ca promotoare a indulgen܊ei ܈i a moralei, elevii
considerându-se ca făcând parte, foarte u܈or.
Cu alte cuvinte se poate promova imaginea ܈colii dacă li se pun la dispozi܊ie
solicitan܊ilor ceea ce î܈i doresc respectiv ceea ce au trebuin܊ă. Cum e percepută ܈coala
de către cei din societate este urmarea unei străduin܊e permanente a personalului
didactic, la care î܈i aduce aportul fiecare în parte.
Este foarte important să nu uităm că răspunderea ne apar܊ine ܈i că imaginea ܈colii
se construie܈te foarte greu dar poate dispărea extrem de iute.
Pentru exemplificare voi aminti două activită܊i extracurriculare, realizate
împreună cu elevii C.S.E.I. „Orizont”, Structura C.S.E.I. Nr. 1, Tileagd, pe care le-am
coordonat.
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Primul „15 SEPTEMBRIE 2021 – ZIUA INTERNAЯIONALĂ A
DEMOCRAЯIEI a avut ca obiectiv con܈tientizarea de către elevi a importan܊ei
democra܊iei în via܊a de zi cu zi.
A fost realizat prin dialog interactiv cu elevii ܈i psihodramă, astfel: le-a fost
explicat conceptul numit democra܊ie; elevii au dat apoi exemple concrete din via܊a lor;
Ce ne face egali? De ce este importantă democra܊ia? efectul implicării tuturor
cetă܊enilor; prohibi܊ia armelor. Ce este Uniunea Europeană?; ܊ara noastră, astăzi; unde
locuim fiecare dintre noi?; cântarea imnului „Odă bucuriei”, din Simfonia a IX a de
Beethoven, adoptat în 1972.
La final, datorită implicării, elevii au fost recompensa܊i.
Feedback în urma desfă܈urării activită܊ii: Enumerarea de către elevi a activită܊ilor
preferate din cadrul proiectului;
Al doilea „5 OCTOMBRIE - ZIUA MONDIALĂ A EDUCAЯIEI” a avut ca
obiectiv con܈tientizarea de către elevi a importan܊ei educa܊iei.
Acesta a fost realizat prin:
1. desene; picturi; colaje; expozi܊ia „Cum îmi văd eu profesorul?”. 2.
lecturi ale unor fragmente tematice semnificative despre cum erau ܈coala
܈i cadrele didactice de altădată, pentru a avea posibilitatea de compara܊ie
cu prezentul: Ion Creangă – Amintiri din copilărie; Ion Luca Caragiale Schi܊a Un pedagog de Юcoală nouă; Mihail Sadoveanu - Domnu
Trandafir; Barbu ܇tefănescu Delavrancea – Domnul Vucea.
3. asigurarea fondului sonor prin melodiile: Alfabetul - forma܊ia Ro܈u ܈i
Negru; Alfabetul - DeMoga Kids; Îmi place Юcoala - Ariana Mesina; Ani
de liceu - Stela Enache; Эcoala noastră - S'Mic Music!; concurs de
ghicitori.
La final, datorită implicării, elevii au fost recompensa܊i.
Feedback în urma desfă܈urării activită܊ii: To܊i participan܊ii au fost foarte mul܊umi܊i
de implicarea în activitate.
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Arta la superlativcartea de vizită a ܇colii Gimnaziale de Muzică “Augustin Bena”


prof. Ana Bianca BADEA
܇coala Gimnazială de Muzică „Augustin Bena”, Cluj-Napoca
Educa܊ia artistică ocupă un rol important în dezvoltarea armonioasă a tuturor,
indiferent de vârstă. Pe parcursul anilor, s-a observat ܈i demonstrat cum desenul,
dansul, actoria, muzica precum ܈i alte arte, contribuie atât la îmbunătă܊irea stării
psihice, prin reducerea stresului, depresiei, îmbunătă܊irea func܊iei cognitive (a
abilită܊ilor de învă܊are ܈i memorare), a rezultatelor analizelor, cât ܈i la dezvoltarea
personală.
Studiul unui instrument muzical de la vârste fragede ajută la dezvoltarea
inteligen܊ei emo܊ionale, copilul înva܊ă să se cunoască, să-܈i lărgească limitele, să-܈i
depă܈ească temerile, să găsească mai multe solu܊ii pentru rezolvarea unei probleme
tehnice sau de altă natură, î܈i dezvoltă creativitatea, spontaneitatea. Prin răbdare ܈i
disciplina ܈i perseveren܊a necesare, el se auto-depă܈e܈te constant.
Copilul are ܈ansa să crească atât ca muzician, dar ܈i ca om, având posibilitatea
de a deveni autonom, însă cântând alături de ceilal܊i, va fi din ce în ce mai con܈tient de
responsabilitatea ܈i importan܊a rolului pe care îl are fiecare în ansamblu, mai apoi la o
scară mai largă, în via܊ă.
În România, elevii înzestra܊i cu aptitudini artistice au posibilitatea să ܈i le
dezvolte în ܈colile voca܊ionale de stat. Un astfel de exemplu este ܈i ܇coala Gimnazială
de Muzică „Augustin Bena” din Cluj Napoca, care înfiin܊ată la jumătatea sec. XX, a
devenit o adevărată pepinieră de viitori muzicieni. Datorită caracterului specializat al
educa܊iei muzicale instrumentale, care se realizează individual, profesorul lucrează
diferen܊iat cu fiecare elev în parte, adaptând con܊inutul, metodele ܈i procedeele
didactice, la particularită܊ile ܈i capacitatea copilului. Ocuparea unui loc în ܈coală este
limitată pe de-o parte de înzestrarea muzicală nativă a candida܊ilor, iar pe de altă parte
de bugetul alocat acestui sector educa܊ional de stat.
Promovarea imaginii acestei institu܊ii de învă܊ământ este esen܊ială pentru
atragerea viitorilor elevi, dar ܈i a partenerilor alături de care se poate dezvolta ܈i î܈i
poate desfă܈ura activită܊ile. În această privin܊ă, activită܊ile cu cel mai mare impact
asupra publicului, datorită vizibilită܊ii de care se bucură, sunt recitaluri ܈i concertele a
căror organizare ܈i desfă܈urare implică majoritatea elevilor ܈colii ܈i a personalului
didactic care îi pregăte܈te. Astfel de evenimente presupun în primul rând multe ore
suplimentare pentru repeti܊ii (peste numărul celor alocate prin programa ܈colară) muncă sus܊inută atât din partea profesorilor, cât ܈i a copiilor.
Deoarece ܈coala nu dispune de spa܊ii mari, concertele sunt organizate în
parteneriat cu institu܊iile culturale din ora܈ul Cluj-Napoca, în sălile Casei de Cultură a
Studen܊ilor, a Palatului Copiilor, a Colegiului de Muzică „S. Todu܊ă”, sala Radio,

60

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, februarie, 2022
Auditorium Maximum (unde î܈i desfă܈oară activitatea Filarmonica Transilvania) sau
sălile Academiei Na܊ionale de Muzică „Gh. Dima”. Este necesar să amintesc că elevii
sunt invita܊i uneori să reprezinte ܈coala la diverse evenimente culturale în ora܈, unele
organizate de către ܈colile de cultură generale din care provin sau licee, facultă܊i din
cadrul Universită܊ii Babe ܈Bolyai, altele organizate de către institu܊ii publice (de ex.
concertele realizate cu ocazia Sărbătorilor de iarnă de către Primăria Municipiului ClujNapoca; lansări de carte sau Festivalul de carte organizate de către Biblioteca Jude܊eană
„O. Goga”) sau chiar organiza܊ii non-guvernamentale (ateliere de muzică alternativă
cu cei de la Cercul Întreg).
Toate acestea contribuie la promovarea ܈colii de muzică în special pe plan local,
însă datorită Festivalului Johann Sebastian Bach (principalul eveniment organizat de
către personalul didactic al ܈colii, care numără peste 20 de edi܊ii), activitatea sa este
cunoscută ܈i pe plan na܊ional. Datorită situa܊iei pandemice, acesta s-a desfă܈urat online
anul trecut, astfel mare parte din publicitatea care i se făcea în anii preceden܊i prin
bro܈uri, afi܈e în ora܈, anun܊uri în ziarele locale sau la posturile de radio, s-a axat pe
răspândirea informa܊iei în mediul online prin diverse re܊ele de socializare ܈i prin emailuri. De altfel, majoritatea concursurilor na܊ionale ܈i interna܊ionale s-au desfă܈urat
online, prin trimiterea de către participan܊i a înregistrării lucrărilor pregătite. Acest
proces a implicat uneori colaborări cu studio-uri sau cu cei de la radio, pentru ob܊inerea
unei înregistrări de calitate.
Dintr-o perspectivă optimistă, desfă܈urarea acestor activită܊i prin intermediul
internetului, a constituit ܈i un avantaj, o ܈ansă de promovare a tinerelor talente atât pe
plan na܊ional, cât ܈i interna܊ional care nu a mai implicat costurile aferente unei
deplasări. Totodată s-a putut pune în eviden܊ă calitatea educa܊iei muzicale oferite de
către ܈coala „A. Bena”, comparativ cu ܈colile europene ܈i asiatice. Promovarea pe
canalele social-media a rezultatelor din ultimul an ob܊inute în competi܊ii, a condus la
cre܈terea popularită܊ii ܈colii, eviden܊iind astfel valoarea procesului instruirii oferite de
către colectivul cadrelor didactice. De asemenea, transmiterea online a evenimentelor
muzicale la care iau parte elevii sub îndrumarea profesorilor de specialitate, a atins o
mai mare parte a publicului tânăr ܈i a celor care nu sunt consumatori ai muzicii culte.
Toate activită܊ile exemplificate mai sus constituie cartea de vizită a institu܊iei,
precum ܈i argumente în favoarea sus܊inerii în continuare a învă܊ământului voca܊ional
din bani publici.
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PROFESORUL - IMAGINEA ܇COLII

prof. ANA-MARIA GAVRILĂ
܇coala Gimnazială Nr. 189, sector 4, Bucure܈ti

Una dintre cele mai importante institu܊ii din Romania este ܈coala. Aceasta ajută
în formarea personalită܊ii unui tânăr, dar în acela܈i timp îi oferă un loc în societate.
܇coala, este locul în care î܊i petreci cei mai frumo܈i ani, ai parte de diferite experien܊e
frumoase ܈i totodată ܈ă înve܊i foarte multe lucruri.
Institu܊ia numită ܈coală î܊i oferă o altă educa܊ie decât a părin܊ilor (înve܊i cum
trebuie să te compor܊i în societate, iar personalitatea pe care o dobânde܈ti este la
standarde destul de mari).
܇coala ne oferă oportunitatea de a ne dezvolta cultura generală, gândirea,
abilită܊ile: ne înva܊ă să scriem corect, să citim ܈i să în܊elegem ceea ce citim, să vorbim
܈i să ne expunem punctele de vedere, să muncim, să fim responsabili ܈i multe multe
altele.
La ܈coală bucuriile devin mai mari deoarece le trăie܈ti cu prietenii ܈i colegii tăi,
iar supărările devin mai mici decât dacă le-ai trăi singur. Din păcate pentru unii elevi
܈coala este doar un loc în care se simt for܊a܊i să ajungă.
܇coala ajunge să fie o rutină nedorită, un loc fa܊ă de care au dezvoltat antipatie
܈i încearcă să îi facă ܈i pe al܊ii să creadă acela܈i lucru. Oricum ar fi ea, demodată sau
neatractivă, trebuie să în܊elegem că totu܈i, fără ea nu putem deveni ni܈te oameni mai
buni ܈i mai pregăti܊i. Dacă nu mergem la ܈coală, riscăm să sărim peste cele mai
importante etape de dezvoltare ale vie܊ii.
A܈adar, fie că avem ܈coală cu prezen܊ă fizică , fie online, noi ca profesori pe
lângă partea ܈tiin܊ifică trebuie să ”ne jucăm” mai mult, să intrăm în dolean܊ele
genera܊iei ”pro” ܈i să creeăm pun܊i invizibile de comunicare.
Tradi܊ional înseamnă concursuri, simpozioane, festivită܊i cu ܈i despre elevi de
toate vârstele ܈i domeniile de cunoa܈tere, pentru ca fiecare să î܈i pună în valoare
poten܊ialul.
Dar online-ul? Cu ce vine la pachet?
Pentru cine este deschis către nou găse܈te platforme ܈i fel de fel de activită܊i/
jocuri pentru a stârni interesul. Creativitatea, interesul , dorin܊a de a se face in܊eles a
unui cadru didactic înseamnă promovarea propriei imagini ܈i implicit promovarea
imaginii ܈colii în care î܈i desfă܈oară activitatea.
Copiii caută ”profesorul bun” pentru că la acele ore sunt încuraja܊i ܈ă se exprime
liber prin joc ܈i implicare activă. Un ”profesor bun” se află într-o ”܈coală bună” sau
mai bine zis: ”Omul sfin܊e܈te locul”.
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Promovarea imaginii ܈colii

prof. dr. Ana-Maria Ticu
Colegiul Tehnic „Ion Creangă”, Tg. Neam܊

Pentru a promova imaginea unei ܈coli, o condi܊ie sine-qua-non este aceea de a
crede tu însu܊i, mai întâi, în valoarea acelei ܈coli. Nu po܊i „vinde” cu sinceritate un
produs în care nu crezi, nu po܊i promova o imagine falsă, o himeră. O ܈coală este mai
mult decât un produs material al cărui marketing poate fi de succes. De fapt, o ܈coală
este ca o fiin܊ă vie, pe care nu o po܊i tranzac܊iona nici la bursă, nici la bancă ܈i nici nu
o po܊i integra în vreun sistem de vânzare-cumpărare. Bineîn܊eles, transpunând valorile
în plan cultural ܈i ideologic, putem vorbi despre o bursă a valorilor educa܊ionale, ce se
configurează dincolo de clădirea cu săli de clasă ܈i table, cu laboratoare ܈i holuri ܈i
cancelarie. Dacă am dori să interpretăm istorico-spiritual ideea de „܈coală”, ar trebui
să plecăm ܈i de la vorbele Regelui Ferdinand I, care spunea că „Nu zidurile fac o ܈coală,
ci spiritul care domne܈te într-însa.” Atunci, ceea ce trebuie promovat e mai greu de
cuantificat, mai greu de măsurat – trăiri, emo܊ii, sentimente. Avem avantajul vie܊uirii
într-o epocă tehnicizată, tehnologizată, iar apelul la astfel de mijloace poate fi un ajutor
de nădejde. Dincolo de clasicele pliante sau imagini prin care se realiza până deunăzi
promovarea unei ܈coli, beneficiem de o serie de aplica܊ii ܈i instrumente media, care pot
face „publicul” părta ܈la anumite evenimente, care pot face interactive anumite ac܊iuni,
prin urmare pot fi împărtă܈ite ܈i trăiri.
Pentru a ob܊ine efectul dorit, trebuie analizat cu aten܊ie receptorul, adică cel
căruia dorim să-i promovăm anumite ac܊iuni sau servicii. Prin urmare, dacă
inten܊ionăm să convingem părin܊ii absolven܊ilor de studii primare să-܈i înscrie copiii în
clasa a V-a la Colegiul Tehnic „Ion Creangă”, vom apela, cu siguran܊ă, la o serie de
strategii persuasive potrivite unor adul܊i. Părin܊ii vizează aspecte materiale (dotări,
spa܊ii, igienă, siguran܊ă, profesionalismul cadrelor didactice), dar pot urmări ܈i crearea
unei stări de confort emo܊ional ܈i intelectual al propriilor copii, urmărind felul în care
se realizează activită܊ile extracurriculare, implicarea în ac܊iuni de voluntariat, de
protejare a mediului, a vie܊ii, de hrană sănătoasă, etc. Acstei categorii de receptori i se
propune realizarea unei vizite la unitatea de învă܊ământ (on-line sau on-site), discu܊ii
cu directorul unită܊ii de învă܊ământ sau/܈i cu cadrele didactice, vizionarea unor filme
de prezentare a bazei materiale, urmărirea unor fragmente din activită܊ile desfăsurate,
care pot prezenta interes. De asemenea, o idee ce urmează a fi pusă în practică în
viitorul apropiat este realizarea unui program de tip after-school pentru elevii de
gimnaziu, în cadrul căruia, pe lângă ajutor de specialitate în procesul de învă܊are,
realizare a temelor ܈i fixare a noilor cuno܈tin܊e, să se ofere posibilitatea servirii mesei
܈i participarea la mai multe activită܊i extra܈colare atractive. Acest program vine în
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sprijinul părin܊ilor care nu pot fi alături de copii în timpul după-amiezei (ei aflându-se
la serviciu), dar ܈i în întâmpinarea nevoilor elevilor de adaptare optimă la cerin܊ele
educa܊ionale ale gimnaziului. A܈adar, pe lângă activită܊ile de învă܊are, se vor efectua
activită܊i sportive, artistice ܈i culturale, activită܊i de protejare a mediului, jocuri,
spectacole, vizite la diverse obiective locale etc. Cu siguran܊ă acesta poate fi un factor
important de„ promovare” a ܈colii în comunitate.
Pe de altă parte, o altă categorie de receptori ai mesajului de promovare a ܈colii
noastre pot fi absolven܊ii de gimnaziu, care î܈i exprimă op܊iunile în vederea înscrierii
în ciclul liceal sau profesional. Deoarece înscrierea se face de către părinte ܈i copil,
putem apela la modalită܊ile de preomovare prezentate mai sus, la care putem adăuga
participarea elevilor la jocuri ܈i activită܊i interactive, de diverisment, motiva܊ionale sau
de orientare în carieră. Acestea se pot realiza atât la un stand de promovare a ܈colii (la
târgurile de oferte educa܊ionale), cât ܈i prin promovarea directă – organizarea unei
caravane ce vizitează ܈colile gimnaziale din zonă. Având în vedere specificul ultimilor
ani (pandemic), se poate organiza o clasă virtuală, la care se pot conecta elevii (eventual
܈i părin܊ii), prin intermediul unui link generat de organizatori. În acea clasă pot fi
postate ܈i clasicele imagini, statistici, tabele cu profiluri ܈i specializări, dar ܈i tururi
virtuale ale ܈colii, jocuri sau quizz-uri interactive etc. Credem că un interes deosebit
pot prezenta chestionarele interactive (realizate de speciali܈ti), prin care se poate
stabili, pe baza unor întrebări ܈i răspunsuri, compatibilitatea elevilor cu unul sau altul
dintre profilurile colegiului.
În cadrul proiectului na܊ional „Promovarea imaginii ܈colii”, dată fiind realizarea
în timpul anului ܈colar, ne-am propus o promovare a imaginii ܈colii în rândul propriilor
elevi. Paradoxul acestei exprimări poate fi explicat prin tendin܊a unor elevi de a
respinge integrarea în anumite colective, acceptarea apertenen܊ei la această institu܊ie ܈i
valorificarea oportunită܊ilor oferite prin statutul de elev la Colegiul Tehnic „Ion
Creangă”. Tributari unor concep܊ii perimate ܈i a unor etichetări nerealiste emise de
societate (evident, din lipsă de informare), unii elevi din primul an tind să considere
(acolo unde CTIC nu a fost prima lor op܊iune de admitere) că ei nu sunt potrivi܊i acestei
܈coli, că î܈i doresc alt parcurs pentru următorii ani, alte specializări, alte colective.
Experien܊a didactică a demonstrat faptul că în primele 3 - 4 luni de ܈coală, acolo unde
s-a insistat de către cadre didactice ܈i colegi, cei nemul܊umi܊i au început, treptat, să-܈i
revizuiască preconcep܊iile, să se deschidă, să se intereseze, să se integreze, atât
colectivului restrâns (clasa), cât ܈i celui lărgit (܈coala). Mai mult chiar, au abandonat
gândul unui poten܊ial transfer sau al unei reorientări în ceea ce prive܈te profilul,
devenind (mul܊i dintre ei) implica܊i activi în diverse activită܊i ܈colare ܈i extra܈colare.
Astfel, am propus elevilor din două colective la care îmi desfă܈or activitatea de
profesor (clasa a IX-a B ܈i clasa a XI-a B), să realizeze materiale de „promovare” a
܈colii, adresate, în primul rând, celor care nu sunt încă ferm convin܈i că la Colegiul
Tehnic „Ion creangă” pot beneficia de educa܊ia optimă pentru viitorul lor. S-au
solicitat, eseuri, poezii, desene, plan܈e, fotografii, machete etc, ce vor prezenta
imaginea ܈colii, reală, percepută subiectiv, de fiecare elev care a răspuns cerin܊ei.
Subiectul a manifestat interes pentru elevi, recunoscându-se, unii dintre ei, în ipostazele
expuse.
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Rezultatul ac܊iunilor a fost unul îmbucurător, constatând gradul ridicat de
ata܈ament pe care majoritatea elevilor îl au fa܊ă de institu܊ia Colegiului Tehnic „Ion
Creangă”, dar ܈i încrederea în valorile ܈i principiile promovate aici. Cu siguran܊ă, acest
proiect reprezintă ܈i un eficient exerci܊iu de realizare a unui feedback privind rela܊ia
܈coală-elev.
Mica expozi܊ie cu lucrările elevilor poate fi vizitată la CDI.
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Copilul de azi, adultul de mâine

Prof. Anca Căldăru܈
܇coala Gimnazială Nr. 1 Suceava




ViaĠa este darul cel mai de preĠ pe care îl avem. De aceea, cei mici trebuie
învăĠaĠi să-úi apere viaĠa, dar úi să intervină dacă pot, pentru a salva o viaĠă.
În contextul societăĠii actuale, în condiĠiile creúterii rapide a numărului de
vehicule, mai ales de autovehicule, a căror circulaĠie nu Ġine întotdeauna seama de
normele în vigoare, elevii ciclului primar trebuie să cunoască cele mai elementare
reguli de circulaĠie pe drumurile publice. Aceasta pentru că ei sunt cei mai expuúi
accidentelor, datorită vârstei fragede úi, de multe ori, unei insuficiente supravegheri.
Odată cu intrarea în úcoală, copilului i se pun noi cerinĠe cu privire la deplasarea
pe drumurile publice; aceútia sunt zilnic în contact direct cu circulaĠia. Aúadar,
începerea úcolii coincide cu punctul de bază al educaĠiei privind circulaĠia. EducaĠia
făcută în úcoală urmăreúte ca elevii să înveĠe din timp să se deplaseze în deplină
securitate pe stradă úi să se comporte potrivit regulilor de circulaĠie. Prin tot ceea ce
întreprinde cadrul didactic, elevul trebuie să dobândească convingeri care să le ofere
posibilitatea de a alege dintr-o mulĠime de comportări posibile pe cea mai potrivită úi
mai puĠin riscantă. Astfel se formează deprinderi corecte úi folositoare, ajungându-se
la acel simĠ al circulaĠiei, atât de necesar omului modern.
Copiilor nu trebuie să le fie frică de stradă! Datoria noastră, a dascălilor este să-i
învăĠăm acest lucru. Trebuie să-i învăĠăm că strada nu este loc de joacă úi să le explicăm
ce consecinĠe poate avea o clipă de neatenĠie. De asemenea, trebuie să le formăm
sentimente de respect úi de admiraĠie faĠă de poliĠiúti úi să-i facem să înĠeleagă că
poliĠistul este un prieten care veghează asupra liniútii úi siguranĠei noastre úi pe care, la
nevoie trebuie să-l ajutăm. Copiii nu trebuie să fie nepăsători la ce se întâmplă în jurul
lor úi e necesar să îi ajutăm să înĠeleagă cât de important este să ai un sprijin pe care să
poĠi conta.
Este destul de dificil de realizat la vârsta úcolară conútientizarea respectării cu stricteĠe
de către fiecare copil a regulilor de circulaĠie, útiindu-se faptul că, în afara úcolii, unii
copii se joacă fără supravegherea părinĠilor ܈i circulă pe stradă, pe drumurile publice
fără se fie însoĠiĠi de adulĠi. De asemenea, este mai mult decât îngrijorătoare frecven܊a
accidentelor datorate ܈oferilor iresponsabili, ceea ce întăre܈te ܈i urgentează necesitatea
educa܊iei preventive, cu vigilen܊ă crescută fa܊ă de condi܊iile actuale ale circula܊iei
pietonilor.
Prin urmare, activită܊ile desfă܈urate la clasă online ܈i fizic reprezintă fiecare o
lec܊ie pentru securitatea personală, însu܈ită competitiv, creativ ܈i durabil.
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Nr.

EXEMPLE DE ACIVITĂğI

REALIZAREA DE
MACHETE

crt.
1.

„Vocabular rutier - indicatoare ܈i
semnale folosite în circula܊ia rutieră”

2.

„Cele 10 reguli”

3.

„Drumul de acasă la úcoală”

4.

„Strada nu e loc de joacă!”

5.

„Calitatea de călători”

6.

„CirculaĠia pietonilor pe drumurile
publice”
„Acordarea primului ajutor la locul
accidentului”
„CirculaĠia bicicliútilor”

7.
8.
9.

Acordarea permiselor
responsabil pieton!,,

,,Cel
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,,FII DE MIC UN PIETON RESPONSABIL!’’
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Proiectele eTwinning úi promovarea úcolii

Autor: prof. Lazaric Anca
ùcoala Gimnazială „ùtefan cel Mare” BistriĠa

Este binecunoscut faptul că una dintre cele mai eficiente modalităĠi de a promova
úcoala úi activităĠile realizate la nivel de úcoală în comunitatea locală, naĠională úi nu
numai, este derularea de activităĠi în cadrul proiectelor internaĠionale.
Proiectele eTwinning sunt nu doar o modalitate de promovare, dar úi o sursă de
inspiraĠie pentru profesori úi elevi, deoarece oferă o gamă foarte variată de idei de
activităĠi. eTwinning oferă o platformă pentru personalul (profesori, directori,
bibliotecari etc.) care lucrează într-o ܈coală dintr-una dintre ܊ările europene implicate,
pentru a comunica, a colabora, a dezvolta proiecte, a împărtă܈i ܈i, pe scurt, a sim܊i ܈i a
face parte din cea mai interesantă comunitate de învă܊are din Europa. eTwinning este
cofinan܊at de Erasmus+, programul european pentru educa܊ie, formare, tineret ܈i sport.
Unul dintre cele mai importante elemente ale eTwinning este colaborarea dintre
profesori, elevi, ܈coli, părin܊i ܈i autorită܊i locale. În cadrul eTwinning, profesorii
lucrează împreună ܈i organizează activită܊i pentru elevii lor. Au un rol activ,
interac܊ionează, investighează, iau decizii, se respectă ܈i înva܊ă abilită܊i ale secolului
XXI. Proiectele eTwinning presupun contribu܊ia fiecărui membru al echipei. În
eTwinning, munca ta este importantă ܈i merită să fie împărtă܈ită ܈i recunoscută la nivel
local, na܊ional ܈i la nivel european. eTwinning recunoa܈te munca depusă de profesori,
elevi ܈i ܈coli prin certificate de calitate na܊ionale ܈i europene, premii eTwinning, ܈coli
eTwinning ܈i portofoliul eTwinning.
ùcoala Gimnazială „ùtefan cel Mare” BistriĠa este în prezent parte din 21 de
proiecte eTwinning. Partener sau coordonator, implicarea elevilor úi a profesorilor este
maximă. Impactul pe care acestea le are asupra întregii comunităĠi úcolare trece dincolo
de certificatele obĠinute. Faptul că elevii úi cadrele didactice implicate fac parte din
comunitatea europeană a profesorilor úi elevilor, că sunt vizibili în această comunitate,
este plusul cel mai mare al acestei „miúcări” eTwinning.
Dintre proiectele instituĠiei noastre amintim câteva: Save The Nature, Save Our
Future; First Aid Performances; Virtual Children's Village; Let's Spread Kindness! Be
good! Be beautiful!; Start-EU-Up!; STAGE - Steps to achieve gender equality; Sport
to Educate, to Integrate, to Become Citizens of the World; PLANS: Planning Learning
Approaches for Nowadays Students; BEES-Basic Employability and Entrepreneurship
Skills at a Young Age; Country To Country etc
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Proiectul Let's Spread Kindness! Be good! Be beautiful! are scopul de a ne ajuta
pe noi, profesorii ܈i elevii no܈tri să răspândim bunătatea în jurul nostru. Crearea unei
culturi a BUNĂ܉II la elevii no܈tri le va îmbogă܊i via܊a. Ne propunem să promovăm
bunătatea nu ca valoare adăugată, ci ca un obicei de via܊ă, un comportament care
ghidează rutina zilnică.
Bunătatea înseamnă a ac܊iona amabil unul fa܊ă de celălalt. O practică a bunătă܊ii
în mod repetat, devine un obicei. În acest fel, dacă fiecare individ ac܊ionează în mod
obi܈nuit cu bunătate, comunită܊ile pot fi mai primitoare ܈i to܊i cetă܊enii lor mai ferici܊i.
Să construim bunătate împreună! Dorim să dezvoltăm activită܊i care să promoveze
bunătatea în ܈coli ܈i în comunitatea ܈colară. Mici gesturi care îi pot învă܊a elevii no܈tri
cum să fie amabili ܈i buni cu colegii lor. Priectul este coordonat de úcoala noastră în
colaborare cu L’Associazione Culturale Cor et Amor Italia. Prin realizarea acestui
proiect ne propunem să dezvoltăm abilită܊i sociale elevilor no܈tri. Ei descoperă că este
foarte important să fie respectuoúi, toleranti. Răspândirea bunătăĠii în jurul comunită܊ii
܈colare este o modalitate de îmbogă܊ire a valorilor morale ale elevilor no܈tri. Ei vor
descoperi valori, cum ar fi caritate, bunătate, respect, toleran܊ă. Lucrând în mod
cooperativ vom ajuta elevii să devină jucători de echipă.
Un alt proiect încă în derulare este First Aid Performances. Scopul acestui
proiect este ca elevii să înve܊e despre diferitele tipuri de prim ajutor pe care le pot
întâlni în via܊a reală. Pentru a o face mai plăcută, elevii vor prezenta ca proiect final o
înregistrare a unei reprezentări dramatizate a tipului corespunzător de prim ajutor.
Elevii sunt învăĠaĠi cum să controleze dificultă܊ile ܈i riscurile oricărei situa܊ii
complicate, să analizeze caracteristicile acestora ܈i să adopte măsuri preventive ܈i de
siguran܊ă în dezvoltare.De asemenea, identifică cele mai frecvente accidentări ܈i
accidente în practica fizico-sportală ܈i descriu protocoalele de bază de ac܊iune care
trebuie întreprinse atunci când se confruntă cu acestea.
Proiectul Virtual Children's Village este realizat cu elevi cu vârste cuprinse între
12-15 ani. Scopul acestuia este de a recunoa܈te ܈i proteja via܊a naturală. Se va înfiin܊a
un sat pentru copii prin introducerea speciilor de pomi ܈i fructe cultivate în ܊ările
membrilor de proiect ܈i a speciilor de animale existente. În acest sat de copii, se
urmăre܈te protejarea pădurilor, prevenirea incendiilor forestiere, con܈tientizarea
protec܊iei mediului ܈i dobândirea dragostei pentru animale.
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PROIECTELE ERASMUS - OPORTUNITĂğI DE ÎNVĂğARE
ùI PROMOVARE A IMAGINII ܇COLII

profesor Anca Popescu
Liceul Tehnologic „General de Marină Nicolae Dumitrescu Maican”, GalaĠi

ÎnvăĠământul tehnic úi profesional deĠine un rol esenĠial în procesul de dezvoltare
economică úi socială. Dar, în rândul tinerilor, această formă de educaĠie, nu este
considerată suficient de atractivă, deúi piaĠa forĠei de muncă solicită lucrători tot mai
bine pregătiĠi, tot mai competenĠi. Această cerinĠă, în activitatea tehnico– profesională,
este dată de amploarea úi complexitatea problemelor determinate de transformările
economice úi sociale, de cerinĠele economiei de piaĠă, de necesitatea modernizării úi
retehnologizării producĠiei.
Astfel, promovarea imaginii învăĠământului tehnic úi profesional a devenit o
necesitate, în condiĠiile în care piaĠa muncii din România este deficitară pe domeniul
acestor meserii.
Dintre activităĠile de promovare a imaginii liceului nostru, se pot aminti:
- personalizarea ofertei educaĠionale, prin diversificarea úi flexibilizarea acesteia
în funcĠie de nevoile úi interesele partenerilor úi beneficiarilor procesului
educaĠional;
- popularizarea ofertei educaĠionale la nivel local úi judeĠean, în cadrul Târgului
de oferte úi în úcolile generale din judeĠ;
- dezvoltarea relaĠiilor de parteneriat cu instituĠiile la nivel local, judeĠean,
regional, na܊ional;
- promovarea unor proiecte focalizate pe reducerea abandonului scolar, integrarea
elevilor pe piaĠa muncii, susĠinerea elevilor cu dezavantaj social úi conduite de
risc, susĠinerea elevilor cu înalte abilităĠi.
În cadrul proiectelor promovate au fost úi proiectele Erasmus. Programul
Erasmus face parte din cadrul multi-anual de finantare a Uniunii Europene, iar scopul
acestui program este cre܈terea competen܊elor ܈i a ܈anselor de angajare, dar ܈i
modernizarea educa܊iei.
Liceul nostru a avut posibilitatea de a accesa programele, atât pentru elevi, cât úi
pentru profesori de discipline tehnologice, în mai multe serii, cu diferite destinaĠii:
Leipzig - Germania, Montijo - Portugalia, Granada - Spania.
Proiectele au oferit profesorilor mobilitate de învăĠare, pentru completarea
competenĠelor didactice úi pedagogice cu informaĠii privind metodele úi metodica
predării disciplinelor tehnice în alte Ġări ale UE, pentru a îmbunătăĠi procesul de
pregătire al elevilor.
Pentru profesori, programul perioadei de formare a debutat cu prezentarea
úcolilor úi a participanĠilor, iar centrul discu܊iilor l-a reprezentat impactul pe care îl au
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proiectele europene atât asupra dezvoltării ܈colii cât ܈i asupra perfec܊ionării
profesionale a cadrelor didactice din punct de vedere al:
- dezvoltării competen܊elor de implementare a bunelor practici prin metode
pedagogice inovatoare ܈i centrate pe elev, folosind abilită܊i digitale ܈i
multilingvistice, dezvoltând metode noi de evaluare ܈i de certificare, bazate pe
rezultatele învă܊ării;
- dezvoltării capacită܊ilor de a gestiona parteneriate cu alte institu܊ii pentru o
în܊elegere mai largă a practicilor din sistemele de educa܊ie din alte ܊ări, o mai
mare în܊elegere la diversitatea socială, lingvistică ܈i culturală precum úi a
interconectării între formarea profesională ܈i pia܊a for܊ei de muncă.
Elevii au avut oportunitatea să se implice úi să beneficieze de oferta în educa܊ie
a partenerului de proiect, prin desfăúurarea stagiilor de pregătire practică. Ei au lucrat
cu plăcere, s-au arătat interesa܊i de folosirea eficientă a tehnologiilor moderne conform
programului impus de partenerul de practică, utilizând schemele, sculele, materialele
܈i indica܊iile oferite de acesta.
Implementarea proiectelor a fost un mijloc de a promova coeren܊a între
instrumentele na܊ionale de evaluare ܈i cele ale UE, pentru ca abilită܊ile ܈i calificările să
poată fi u܈or de recunoscut. Dintre obiective urmărite:
¾ îmbunătăĠirea competen܊elor tehnice generale în domeniu, prin stagii de
formare în alte Ġări, în vederea asigurării unei bune integrări profesionale
úi obĠinerea de performanĠă în practicarea profesiei;
¾ dezvoltarea competenĠelor transversale: de comunicare în limba engleză
úi limba Ġării gazdă, competenĠe sociale, interculturale cu scopul de a
îmbunătăĠi experienĠele profesionale viitoare ale participanĠilor úi de a
lărgi perspectivele educaĠionale ale acestora.
Validarea rezultatelor obĠinute, competenĠele úi abilităĠile dobândite în stagiu sau făcut pe baza Certificatului de mobilitate Europass. Acesta le va oferi elevilor no܈tri,
mai multe úanse privind integrarea pe piaĠa naĠională úi internaĠională a muncii. La fel
de importantă a fost ܈i exersarea unei limbi străine într-un alt cadru decât la ܈coală,
contactul cu civiliza܊ii, culturi ܈i obiceiuri noi.
Participarea la aceste proiecte, prin activită܊ile planificate, are efect pentru
fiecare participant în parte, dar ܈i pentru liceul nostru în ansamblu, întrucât acestea vor
fi integrate în dezvoltarea strategică a úcolii úi vor avea impact atât asupra calită܊ii
predării ܈i învă܊ării, cât úi asupra imaginii liceului nostru în comunitate.
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Promovarea imaginii úcolii
prin intermediul activităĠilor extraúcolare

prof. înv primar Andreea Monica Abrudan
Lic. Teoretic “Nicolae Bălcescu”, Cluj-Napoca
Promovarea imaginii unităĠii úcolare reprezintă o prioritate pentru o bună
colaborare între cei trei parteneri educaĠionali: úcoală – elevi – părinĠi.
Părin܊ii trebuie încuraja܊i ܈i abilita܊i să preia o parte tot mai însemnată a
responsabilită܊ilor care privesc decizia prin consultarea, administrarea, construirea
unui lobby omogen pe lângă ter܊e păr܊i pentru interesele ܈colii ܈i ale beneficiarilor ei.
Rela܊iile de colaborare dintre profesori ܈i părin܊i întăresc identitatea ܈colii ܈i
sporesc prestigiul institu܊ional ܈i personal al celor implica܊i, dau un sens de utilitate
timpului petrecut împreună ܈i deschid perspectiva unor preocupări informale cu
valoare formativă.
Ambele au de câ܈tigat dacă sunt vizibile în comunitate, în special dacă î܈i atrag
colaborarea unor parteneri de tip asocia܊ii profesionale, organiza܊ii
nonguvernamentale, celebrită܊i locale.
Profesorii îi pot învă܊a pe părin܊i cum să se implice mai eficient în educa܊ia
copilului (comunicare, program, aspecte metodologice), pornind de la premisa că
părin܊ii vor să ajute, dar nu întotdeauna ܈tiu cum.
Echipa de conducere a ܈colii trebuie să aibă o preocupare constantă pentru
elaborarea ܈i actualizarea unui plan de marketing care să eviden܊ieze rolul ܈colii în
dezvoltarea academică, socială, emo܊ională, estetică, fizică a elevilor. Imaginea
institu܊ională este importantă ܈i se completează cu rezultate cuantificabile (număr de
absolven܊i, performan܊e, integrare în muncă sau în alte structuri de învă܊ământ ܈i de
elemente ale culturii organiza܊ionale ce ܊in de mituri, eroi, simboluri, modele
comportamentale, ritualuri, ceremonii.
Mesajul transmis comunită܊ii locale trebuie să fie consistent, să provină din mai
multe surse ܈i să exprime specificul unită܊ii respective în peisajul educativ local.
Transmiterea regulată a ve܈tilor pozitive despre ܈coală către to܊i agen܊ii
institu܊ionali (sponsori, autorită܊i, părin܊i, elevi) men܊ine ܈coala în aten܊ia generală a
comunită܊ii. Pentru realizarea acestui deziderat este indicat să se creeze în ܈coală o
atmosferă primitoare ܈i expresivă, plasând la vedere materiale promo܊ionale, produse
ale activită܊ii elevilor ܈colii (interven܊ii în media, întruniri, festivită܊i), să se realizeze
proiecte comunitare în care să fie implica܊i elevii.
În acest sens, am încercat cu generaĠiile de elevi să îi implic cât mai mult în
activităĠi de colaborare cu comunitatea: instituĠii – grădiniĠe, úcoli, biblioteci, proiecte
caritabile, ONG-uri úi diverse fundaĠii.
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Printre activităĠile realizate pot fi enumerate: concert caritabil de colinde -

Colindul regal
- Program – spectacol de colinde la Hipermarketul Auchan, Curtea de apel
Cluj, Banca Transilvania

- Serbare Centenar - 1 Decembrie 2018

- ExpoziĠie caritabilă de Paúte

- Reciclăm inteligent úi proiect caritabil Sierra for Leonne

De asemenea, copiii au participat la numeroase concursuri úcolare úi artistice:
Comper, Lumina Math, CD Idei în cărĠi úi altele. Pe lângă acestea, am fost implicaĠi în
proiecte cum ar fi: Clubul de Lectură, ùi eu trăiesc sănătos, Pet School Purina, Albinele
sunt prietenii noútri.
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Părerea mea este că prin intermediul acestor activităĠi elevii se dezvoltă
armonios, devin mai responsabili úi conútienĠi de lumea din jurul lor, iar comunitatea
are ocazia de a cunoaúte úcolile, profesorii, activităĠile, copiii, fiind promovată cu
succes imaginea úcolii.
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PROMOVAREA IMAGINII GRĂDINI܉EI


܇c. Gimn. Nr. 13/ G. P. P. Nr. 6 Rm. Vâlcea
Prof. în învă܊. pre܈colar Andreescu Elena Loredana


La nivelul fiecărei unită܊i de învă܊ământ se elaborează un plan institu܊ional de
promovare a imaginii acesteia, prin care se urmare܈te îndeplinirea unor obiective:
 Crearea úi promovarea unei imagini instituĠionale pozitive în comunitate;
 Elaborarea unor proiecte la nivel local, jude܊ean, interjude܊ean etc. care să vizeze
multiplicarea experienĠelor pozitive úi a exemplelor de bună practică în
managementul instituĠional;
 Personalizarea ofertei educaĠionale la nivel instituĠional prin inovare,
diversificare úi flexibilizare a acesteia în funcĠie de nevoile úi interesele
partenerilor úi beneficiarilor demersului educaĠional;
 Colaborarea eficientă cu to܊i reprezentan܊ii elevilor,părin܊ilor ܈i ai partenerilor
locali, monitorizarea ofertei de servicii educaĠionale úi formare permanentă;
 Promovarea imaginii instituĠiei úi a factorilor ce îúi asumă responsabilităĠile în
procesele de descentralizare úi asigurare a calităĠii educaĠiei.
Promovarea imaginii grădini܊ei se poate realiza prin derularea unor parteneriate în
cadrul comunită܊ii locale.
Parteneriatul educaĠional este un concept care devine tot mai prezent în relaĠiile de
colaborare ce se stabilesc între unităĠile de învăĠământ úi diferitele segmente ale
societăĠii. Necesitatea úi importanĠa parteneriatelor rezidă în două aspecte: nevoia
deschiderii grădiniĠei către comunitate si sensibilizarea comunităĠii la nevoile
grădiniĠei.
Educatoarea este cea care trebuie să iniĠieze, să conceapă, să structureze pertinent
úi corect parteneriatul educaĠional, traducându-l într-un proiect valoros pentru toate
părĠile implicate.
TIPURI DE PARTENERIATE- după nevoile úi scopul urmărit:
ƒ parteneriate care au ca scop modernizarea bazei materiale úi a spaĠiilor de învăĠământ;
diversificarea, înnoirea materialului didactic aferent procesului de învăĠământ;
ƒ parteneriate ce vizează atenuarea problemelor copiilor cu nevoi speciale;
ƒ parteneriate pentru cunoaúterea reciprocă úi buna relaĠionare;
ƒ parteneriate ce vizeză o cât mai bună integrare a copiilor în societate;
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ƒ parteneriate profesionale, ce vizează formarea continuă a cadrelor didactice;
ƒ parteneriate de imagine, în scopul popularizării experienĠelor pozitive.
CONCLUZII: IniĠierea úi derularea de activităĠi 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 ܇COLII


Prof. înv. primar, Andrei Violeta
Liceul Teologic Tg-Jiu




În zilele noastre, unitatea de învă܊ământ este pregătită să facă fa܊ă unor cerinte
tot mai complexe din partea societă܊ii contemporane ܈i î܈i revendică locul său în via܊a
copiilor pe care îi educă, dar ܈i în central comunită܊ii pe care o influen܊ează constant.
Cerin܊ele beneficiarilor fac din unitatea de învătămănt un cadru viu, un mediu în
continuă schimbare. Internetul, privit cu reticen܊ă ini܊ial, a devenit acum un mediu de
promovare infinit, prin care o ܈coala î܈i poate construi o imagine.
Deschiderea spre nou se realizeaza datorită cadrelor didactice pregătite care
intervin in favoarea acestei dezvoltări continue a ܈colii. Analizand ceeace se cere de la
unitatea de învă܊ământ, putem stabilii ܈i cum anume o putem promova. Beneficiarii
atat directi, cat si indirecti(elevii, părintii) sunt cei ce intră în contact cu mediul ܈colar,
comunitatea fiind astfel influen܊ată de ܈coala.
Promovarea imaginii instituĠiei úi factorilor ce îúi asumă responsabilităĠile în
procesele de descentralizare úi asigurare a calităĠii,personalizarea ofertei educaĠionale
la nivel instituĠional prin diversificarea úi flexibilizarea acesteia în funcĠie de nevoile
úi interesele partenerilor úi beneficiarilor procesului educational ܈i educaĠiei.
Crearea úi promovarea unei imagini instituĠionale pozitive în comunitate se
realizează, în primul rând, prin rezultatele educa܊ionale pozitive ale elevilor, părin܊ii
fiind interesa܊i în principiu de acest aspect.
Crearea acestei imagini se realizeaza prin fiecare cadru didactic din institu܊ie,
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educa܊ie
individualizată, adaptă la particularitătile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice în
strategii de predare atractive vor înbunătă܊ii, crea o imagine pozitiva asupra ܈colii.
Armonizarea ofertei de servicii educaĠionale úi formarea permanentă cu nevoile
specific identificate în unitatea úcolară úi comunitatea locală.
Colaborarea eficientă cu toĠi reprezentanĠii minorităĠilor entice prin promovarea
unor proiecte focalizate pe reducerea abandonului úcolar prin Comisia de Combatere a
Discriminarii în Mediul ܇colar.
Integrarea elevilor în ܈coala prin promovarea interculturalita܊ii ܈i susĠinerea
elevilor cu dezavantaj social úi conduite de risc, dar ܈i susĠinerea elevilor în abilităĠi.
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Promovarea imaginii institu܊iei se realizeaza prin elaborarea unor proiecte la
nivel local care să vizeze multiplicarea experienĠei pozitive úi a exemplerol de bună
practică în managementul institutional.
Activită܊ile extra܈colare sprijină promovarea imaginii institu܊iei ܈colare. Copilul
traie܈te într-o lume dominată de mass media, influen܊ele nefaste ale televizorului ܈i
calculatorului ac܊ionând asupra sănătă܊ii psihice ܈i morale.
Acestea contribuie la transformarea elevilor în persoane incapabile de a se
controla comportamental ܈i emotional. Activită܊ile de acest gen, cu o deosebită
influentă formativă, au la bază toate formele de ac܊iuni turistice, ateliere de creatie,
concursuri ܈i parteneriate cu alte institu܊ii
Activită܊ile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica ܈i creativă de a
ocupa timpul liber al elevilor, institu܊ia de învătământ ce promovează astfel de activită܊i
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât ܈i jude܊ean sau
na܊ional.
Activitatea extracurriculară e o componentă educaĠională valoroasă úi eficientă
căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenĠie, adoptând el, în primul rând, o
atitudine creatoare, atât în modul de realizare al activităĠii, cât úi în relaĠiile cu elevii,
asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor.
Promovarea imaginii pozitive a institu܊iei ܈colare se realizează prin publicarea
tuturor reu܈itelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face ܈coala accesibila.
Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ܊ine la curent
părin܊ii cu tot ce se întâmplă în ܈coala, dar putem promova activită܊ie ܈i implicit ܈coala
în cadrul căreia acestea se desfă܈oară.
Prin combaretea violen܊ei din unitatea ܈colară, reducerea incidentelor din cadrul
acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleran܊ei ܈i a unui spirit moral-civic
pozitiv în care elevii se integrează cu u܈urin܊ă crează o imagine pozitivă a ܈colii.
În concluzie, imaginea ܈colii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce
au ace܈tia nevoie: educa܊ie de calitate, accesul la ofertele educa܊ionale, individualizarea
învă܊ării, combaterea discriminarii, reducerea violentei, promovarea unui
comportament moral pozitiv, ܈i participarea la activita܊i extra܈colare. ܇coala noastră,
în ochii comunită܊ii, este rezultatul unei munci constante.
Educa܊ia de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice,
fiecarecontribuind individual asupra imaginii, de ansamblu, a institu܊iei ܈colare.
Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece aceasta imagine pozitivă se
crează greu ܈i se poate pierde rapid.
O institu܊ie cu orientare de marketing se concentrează pe cunoa܈terea ܈i
satisfacerea nevoilor beneficiarilor săi. Aceste institu܊ii recunosc că serviciile ܈i
programele bune, eficiente sunt mijloace de a satisface mai bine pia܊a-܊intă. Fără a-܈i
satisface pia܊a-܊intă, institu܊iile se vor trezi în derivă ܈i vor fi uitate.
Satisfacerea nevoilor clien܊ilor nu înseamnă că institu܊ia î܈i va neglija misiunea
܈i competen܊ele sale distincte pentru a oferi doar programele educa܊ionale care sunt la
modă la un moment dat.
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Este de preferat ca institu܊iile să caute consumatori de educa܊ie care să fie
interesa܊i de oferta actuală ܈i apoi vor adapta această ofertă pentru a o face cât mai
atractivă.
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METODE ACTIVPARTICIPATIVE IN PREDAREA MATEMATICII
Studiu de specialitate

Prof. Andreia Georgiana GHERGHESCU
CENTRUL ܇COLAR PENTRU EDUCA܉IE INCLUZIVĂ
CONSTANTIN PUFAN, DROBETA TURNU SEVERIN, MEHEDIN܉I

Matematica este obiectul care genereaza la marea majoritate a elevilor esecul
scolar.De aceea profesorul de matematica trebuie sa creeze un climat institutional
favorabil folosind diverse metode moderne care sa-l determite pe elev sa se implice
activ in procesul instructiv educativ.
Scoala nu trebuie inteleasa ca fiind locul unde profesorul preda si elevii asculta.
Invatarea devine eficienta doar atunci cand elevii participa in mod activ la procesul de
invatare:discutia,argumentul,investigatia,experimentul,
devin metode indispensabile pentru invatarea eficienta si de durata.
Toate situatiile si nu numai metodele active propriu-zise- in care elevii sunt pusi
si care ii scot pe acestia din ipostaza de obiect al formarii si-i transforma in subiecti
acti, coparticipanti la propria formare, reprezinta forme de invatare activa.
Metodele active necesita o pregatire atenta: ele nu sunt eficiente decat in
conditiile respectarii regulilor jocului. Avantajul major al folosirii acestor metode
provine din faptul ca ele pot motiva si elevii care au ramaneri in urma la matematica.
Exemple de activităĠi desfăúurate cu elevii pe baza aplicării metodelor de
învăĠare activ- participative:
METODA ,,SCHIMBA PERECHEA”
Este o metodă interactiva de lucru în perechi. Elevii au posibilitatea de a lucra cu
fiecare dintre membrii colectivului. Stimuleaza cooperarea in echipa,ajutorul
reciproc,intelegerea si toleranta fata de opinia celuilalt.
ETAPE:
Se împarte clasa în două grupe egale ca număr de participanĠi. Se formează două cercuri
concentrice, copiii fiind faĠă în faĠă pe perechi. ÎnvăĠătorul dă o sarcină de lucru.
Fiecare pereche discută úi apoi comunică ideile. Cercul din exterior se roteúte în sensul
acelor de ceasornic, realizându-se astfel schimbarea partenerilor în pereche.
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Copiii au posibilitatea de a lucra cu fiecare membru al grupei. Fiecare se implică
în activitate úi îúi aduce contribuĠia la rezolvarea sarcinii.
EXEMPLU DE ACTIVITATE:
Tema: ,,Proportionalitate directa/ proportionalitate inversa”
Etapele activităĠii:
1. Se organizează colectivul în două grupe egale. Fiecare copil ocupă un scaun,
fie în cercul din interior, fie în cercul exterior. Stând faĠă în faĠă, fiecare copil are un
partener.
2. Profesorul comunică cerinĠa:,,Verifica daca numerele urmatoare sunt
direct/invers proportionale cu urmatoarele numere!”.
3. Lucru în perechi. Copiii lucrează doi câte doi pentru câteva minute.
Copilul aflat în cercul interior spune solutia de rezolvare iar celălalt aduce
completari icercand sa rezolve cerinta. Apoi copiii din cercul exterior se mută un loc
mai la dreapta pentru a schimba partenerii, realizând astfel o nouă pereche. Jocul se
continuă până când se ajunge la partenerii iniĠiali sau se termină.
4. Analiza ideilor úi a elaborării concluziilor. În acest moment, copiii se
regrupează úi se vor analiza pe rand rezolvarile problemelor.
METODA

CUBULUI

Este o metodă folosită în cazul în care sedoreúte explorarea unui subiect, a unei
situaĠii din mai multe perspective.
ETAPE:
1. Se realizează un cub pe ale cărei feĠe se notează: descrie, compară, analizează,
asociază, aplică, argumentează;
2. Se anunĠă tema / subiectul pus în discuĠie;
3. Se împarte grupul în úase subgrupuri, fiecare subgrup rezolvând una dintre cerinĠele
înscrise pe feĠele cubului;
4. Se comunică forma finală a scrierii, întregului grup (se pot afiúa/ nota pe caiet).
EXEMPLU DE ACTIVITATE:
Tema: Prisma regulata deapta: triunghiulara, patrulatera, hexagonala; cubul,
paralelipipedul dreptunghic
Descrierea activităĠii elevilor:
Elevii care primesc fiúa cu verbul descrie vor avea
-de definit prisma regulata si prisma dreapta, cubul si paralelipipedul
dreptunghic,
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-de enumerat prismele studiate,
-de realizat reprezentarea plană a corpurilor studiate úi desfăúurările lor
plane;
-de identificat elementele acestora;
Elevii care primesc fiúa cu verbul compară vor stabili asemănări úi deosebiri
între prisma oblica si prisma dreapta , paralelipiped si paralelipiped drept ,
paralelipiped drept si paralelipiped dreptunghic , paralelipiped dreptunghic si cub .
Elevii care vor avea fiúa cu verbul asociază vor asocia fiecărei prisme studiate
formulele de calcul pentru volum úi arie ( laterală, totală), aria bazei , perimetrul bazei
, apoi vor identifica obiecte cunoscute care au forma obiectului respectiv.Elevii pot
primi un obiect practic/desen pe care să-l „descompună” în corpuri geometrice
cunoscute.
Pentru grupa care va avea de analizat, sarcina de lucru va cere ca elevii să
analizeze diferite secĠiuni în corpurile studiate.(diagonale, secĠiuni cu un plan paralel
cu baza).Se vor realiza desene corespunzătoare în care se vor pune în evidenĠă toate
planele de secĠiune úi forma secĠiunii rezultate,prin markere sau carioci colorate.
Elevii ce vor primi o fiúă cu verbul argumentează vor avea de analizat úi justificat
în scris valoarea de adevăr a unor propoziĠii , ce vor conĠine úi chestiuni „capcană”.Li
se poate cere să realizeze úi scurte demonstraĠii sau să descopere greúeala dintr-o
redactare a unei rezolvări.
Elevii din grupa verbului „aplică” vor avea un set de întrebări grilă în care vor
aplica formulele pentru calculul ariei sau volumului prismei regulate drepte in contexte
variate.
Evaluare:
După expirarea timpului de lucru (20-25 min) se va aplica
METODA ,,TURUL GALERIEI’’ .
Materialele realizate, posterele, vor fi expuse în clasă în 6 locuri vizibile.Elevii
din fiecare grup îúi vor prezenta mai întâi sarcina de lucru úi modul de realizare a ei,
apoi, la semnalul dat de profesor, vor trece, pe rând pe la fiecare poster al colegilor de
la altă grupă úi vor acorda acestora o notă.După ce fiecare grup a vizitat „galeria” úi a
notat corespunzător productiile colegilor,se vor discuta notele primite úi obiectivitatea
acestora, se vor face aprecieri úi se vor corecta eventualele erori.
METODA „ùTIU / VREAU SĂ ùTIU / AM ÎNVĂğAT”
Metoda se bazează pe cunoaútere úi experienĠele anterioare ale elevilor, pe care le
vor lega de noile informaĠii ce trebuie învăĠate.
ETAPE:
x Listarea cunoútinĠelor anterioare despre tema propusă;
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x Construirea tabelului (Profesor);
Ceea ce útim / credem Ceea ce vrem să útim Ceea ce am învăĠat
că útim
x
x
x
x

Completarea primei coloane;
Elaborarea întrebărilor úi completarea coloanei a doua;
Citirea textului;
Completarea ultimei coloane cu răspunsuri la întrebările din a doua coloană,
la care se adaugă noile informaĠii;
x Compararea informaĠiilor noi cu cele anterioare;
x ReflecĠii în perechi / cu întreaga clasă.
EXEMPLU:
Matematică
Clasa a V-a
LecĠia: Ordinea efectuării operaĠiilor
ùTIU

VREAU SĂ ùTIU

-operaĠii matematice:
adunare, scădere,
înmulĠire, împărĠire

1. Cum se rezolvă exer- Rezolvăm exerciĠiile din
paranteza rotundă úi
ciĠiile cu paranteze ( ),
apoi din cea pătrată.
[]?

- termeni, sumă, descăzut, scăzător, rest, factori

AM ÎNVĂğAT

produs, deîmpărĠit, împărĠitor, cât, rest.
- proba operaĠiilor:
T1=S-T2

2.Care este ordinea
rezolvării acestor
exerciĠii?

Se rezolvă exerciĠiile
din paranteza rotundă,
apoi cea pătrată se
transformă în rotundă úi
apoi se rezolvă
exerciĠiul din paranteză.

3.Cum rezolvăm
exerciĠiile fără paranteze, dar care conĠin toate
operaĠiile?

Se rezolvă întâi exerciĠiile de îmnulĠire úi
împărĠire, în ordinea în
care sunt scrise, apoi
cele de adunare úi
scădere.

D=R+S; S=D-R
F1=P:F2
D=CxÎ+r; Î=(D-r):C
- operaĠii de ordinul I
(adunare, scădere) úi de
ordinul II (înmulĠire,
împărĠire)
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- parantezele ( ), [ ].

4.Cum rezolvăm
probleme printr-un
exerciĠiu?

Realizăm planul
problemei, observăm
exerciĠiile fiecărei aflări
úi le grupăm într-un
exerciĠiu folosind úi
parantezele dacă este
cazul.

- rezolvarea de proble-

5.Cum compunem
probleme după un
exerciĠiu?

Ne gândim la operaĠiile
exerciĠiului, ce sintagme
folosim, în ce ordine
alcătuim enunĠul
problemei.

me.

METODA MOZAICUL
Metoda mozaicul presupune invatarea prin cooperare la nivelul unui grup si
predarea achizitiilor dobandite de catre fiecare membru al grupului unui alt grup.Are
avantajul ca implica toti elevii in activitate si ca fiecare dintre ei devine responsabil
atat pentru propria invatare, cat si pentru invatarea celorlalti. De aceea, metoda este
foarte utila in motivarea elevilor cu ramaneri in urma: faptul ca se transforma pentru
scurt timp, in ‚, profesori” le confera un ascendent moral asupra colegilor.
ETAPE:
Se imparte clasa in grupe eterogene de 4 elevi,fiecare primind cate o fisa
numerotate de la 1 la 4,ce contine parti ale unui material ce urmeaza a fi inteles si
discutat de catre elevi.Elevii sunt regrupati in functie de numarul fisei primite si
incearca sa inteleaga continutul informativ de pe fise si stabilesc modul in care pot
preda ceea ce au inteles colegilor din grupul lor original.Se revine in gruparea initiala
si are loc predarea sectiunii pregatite celorlalti membri.
Si in final are loc trecerea in revista a materialului dat prin predarea orala cu
toata clasa/ cu toti participantii.
EXEMPLU DE ACTIVITATE:
Clasa: a V-a
Tema: Propozitii compuse
Cele patru fise de lucru sunt paragrafe prezentate in manual cu titlurile: Cand
obtinem propozitii adevarate folosind ,,si”/ ,,sau”/ ,,nu”/ ,,daca…atunci…”
METODA BRAINSTORMING
Metoda Brainstorming inseamna formularea a cat mai multe idei – oricat de
fanteziste ar parea- ca raspuns la o situatie enuntata, dupa principiul cantitatea
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genereaza calitatea. Obiectivul fundamental consta in exprimarea libera a opiniilor
elevilor asa cum vin ele in mintealor ,indiferent daca acestea conduc sau nu la
rezolvarea problemei.
ETAPE:
Alegerea sarcinii de lucru.Solicitarea exprimarii intr-un mod cat mai rapid a
tuturor ideilor legate de rezolvarea problemei. Inregistrarea pe tabla si regruparea lor
pe categorii,simboluri , cuvinte cheie,etc. Selectarea si ordonarea ideilor care conduc
la rezolvarea problemei.
EXEMPLU DE ACTIVITAT:
O problema de geometrie din manualul de clasa a VII-a in care se aplica
teoremele invatate:teorema lui Pitagora,a inaltimii si a catetei.Problema este scrisa pe
tabla apoi elevii propun idei care duc la rezolvarea problemei, cum ar fi:-construim
figura,aplicam teorema lui Pitagora apoi teorema catetei,etc.
POVESTIRI CU SUBIECT DAT
ETAPE:
Se alege un concept matematic: triunghiul dreptunghic si se cere elevilor sa
creeze o povestire in care personajul principal este conceptul ales, iar alte personaje
sunt ,,rudele” acestuia-cum ar fi triunghiul oarecare si dreptunghiul. In acest fel elevii
ajung in mod natural la caracterizarea unei notiuni sesizand asemanarile si deosebirile
dintre notiunea noua si alte notiuni studiate anterior.
EXEMPLU:
,,Salut! Sunt un triunghi si am un prieten cu care ma inteleg foarte bine. Sa va
spun cum ne-am imprietenit:
Era o familie de patrulatere. Unul din ei era paralelogramul, fratele patratului si
verisorul dreptunghiului…Intr-o zi, ne-am dus sa ne inscriem intr-un club de
matematica. Ca sa fim acceptati trebuia sa ne desenam si sa ne aflam perimetrele si
aria. El a reusit eu nu! Asa ca vreau sa ma ajutati voi.
JOC DE ROL
ETAPE:
Jocul de rol se realizeaza prin simularea unei situatii, care pune participantii in
ipostaze care nu le sunt familiare, pentru a-i ajuta sa inteleaga situatia respectiva si sa
inteleaga alte persoane care au puncte de vedere,responsabilitati,interese, preocupari si
motivatii diferite.
EXEMPLU:
Un joc de rol poate fi :liniile importante din triunghi discuta intre ele-ce isi spun?
Se impart rolurile,se stabileste modul de desfasurare al jocului,se pregatesc fisele
cu descrierile de rol si sunt instruiti elevii cu desfasurarea propriu-zisa.Fisele pot
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puncta cateva dintre proprietatile pe care ,,actorii” le pot invoca:,, noi,inaltimile suntem
mai importante,pentru ca ajutam la calcularea ariilor” si sa ajunga la asemanari:,, de
fapt in triunghiul isoscel suntem surori gemene”,etc.
Dupa desfasurarea jocului sunt utile urmatoarele intrebari:
A fost o interpretare conforma cu realitatea?
Ce ar fi putut fi diferit in interpretare?
Ce alt final ar fi fost posibil?
Ce ati invatat din aceasta axperienta?
JOCUL MATEMATIC
Jocul matematic poate fisub forma de rebus,probleme cu continut
haios,dezlegarea unor puzzle,etc.
¾ Cunoscând locul pe care jocul îl ocupă în viaĠa copilului – unul preferat – se
înĠelege eficienĠa folosirii lui în procesul instructiv-educativ
¾ Folosind jocul:







Elevul învaĠă de plăcere cu un minim de efort
Elevul devine interesat de activitatea pe care o desfăúoară
Îi facem pe elevii timizi să devină mai volubili
Copilul nu este constrâns, ci este motivat intrinsec
Elevul îúi reglementează comportamentul
Elevul iese din egocentrismul său úi învaĠă să colaboreze

EXEMPLE:
1. “Caută vecinii!“
Scopul didactic este “consolidarea deprinderilor de comparare a unor numere”,
Sarcina didactică este “să găsească numărul mai mare sau mai mic cu o unitate
decât numărul dat”.
2. ”Cine urcă scara úi coboară mai repede? ”
Scopul didactic este “consolidarea deprinderilor de calcul cu cele patru operaĠii”,
Sarcina didactică este “să efectueze exerciĠii de adunare , scădere, înmulĠire,
împărĠire”.
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3.Puzzle
Cel mai atractiv dintre jocuri rămâne cel numit „puzzle” ( „bucăĠi” care, asamblate,
conduc la o formă plană, o imagine). Piesele componente pot fi realizate din carton sau
poate fi utilizată doar vizualizarea ansamblului.
Jocul , gen „puzzle”, cu o mare vechime (inventat în China antică), este utilizat în noile
manuale sub denumirea PĂTRATUL TANGRAM. Acesta constă din „bucăĠi”, numite
TANURI, care asamblate formează un pătrat, dar aúezate în diferite poziĠii se pot folosi
pentru a obĠine figuri diferite: animale, plante, litere, cifre, obiecte, etc.
Scopul: -consolidarea cunoútinĠelor despre figurile geometrice;
-să-úi dezvolte deprinderile practice privind tăierea úi lipirea figurilor
geometrice;
Sarcina didactică: -să desprindă un pătrat dintr-o formă dreptunghiulară;
-să asocieze figurile geometrice pentru obĠinerea imaginii dorite;
Material didactic; pătratul TANGRAM, lipici, coli de hârtie
Desfăúurarea jocului: la semnalul învăĠătorului elevii încep să decupeze figurile
geometrice conform explicaĠiilor; cele mai reuúite lucrări vor fi prezentate în cadrul
unei expoziĠii.

Metodele active acordă valoare activismului subiectului:





valorifică gândirea critică / creativitatea;
presupun complementaritate – relaĠii;
sistematizează experienĠe subiective;
presupun colaborare – cercetare comună.
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Specific metodelor interactive de grup este faptul că ele promovează
interacĠiunea dintre minĠile participanĠilor, dintre personalităĠile lor, ducând la o
învăĠare mai activă úi cu rezultate evidente.
Acest tip de interactivitate determină „identificarea subiectului cu situaĠia de
învăĠare în care acesta este antrenat” ceea ce duce la transformarea elevului în
stăpânul propriei formări.
BIBLIOGRAFIE:
1. Gardner, H. ,,Mintea disciplinata, Ed. Sigma,2004
2. Singer, M., Voica, C. Invatarea matematicii. Elemente de didactica aplicata.
Ghidul Profesorului, Ed. Sigma, 2002.
3. Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de matematica primargimnazial, Ed. SC Aramis print,2001.
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ImportanĠa promovării imaginii úcolii prin mijoace online



Prof. ۹nv. Primar Andriú Cristina
ùcoala Gimnazială “DomniĠa Maria”, Bacău

Multe din activităĠile frumoase úi interesante desfăúurate de cadrele didactice
ۺmpreună cu elevii nu ajung să fie cunoscute úi valorificate, atunci când nu sunt “aduse la
lumină”, adică rămân la nivelul activităĠilor realizate la clasă úi nu sunt mediatizate din
diferite motive. Acest lucru reprezentă un mare impediment ۺn promovarea imaginii unei
úcoli úi poate limita interesul beneficiarilor direcĠi úi indirecĠi faĠă de aceasta.
۹n ultima perioadă, aúa cum este úi normal, din ce ۺn ce mai mulĠi părinĠi sunt
interesaĠi nu doar de activităĠile úcolare, ci úi de cele extracuriculare, de “oferta” de
ativităĠi din care pot alege. Din acest motiv contează foarte mult ca úcoala să folosească
cât mai multe mijloace úi modalităĠi de promovare.
Dacă ۺn contextul actual, activităĠile “face to face” sunt limitate, cele online sunt
foarte eficiente úi la ۺndemână, pe care, câteva dintre acestea, le-am folosit úi eu cu succes
la clasă. ۹ncă de la ۺnceputul acestui an úcolar am postat imagini úi videoclipuri pe pagina
de facebook a úcolii cu activităĠi extracuriculare precum “Toamna- frumuseĠe, armonie úi
culoare”, “5 Octombrie - Ziua educaĠiei” sau “Carnavalul Toamnei”.
Toate acestea au fost postate úi pe grupul de WhatsApp al părinĠilor, care nu au
putut participa, din motive de siguranĠă, ۺn contextul pandemiei. De asemenea, cu ocazia
zilei de 1 Decembrie- Zi naĠională, am realizat ۺmpreună cu colegii activităĠi deosebite,
care au fost mediatizate úi pe postul de televiziune “Euro TV”, Bacău.
۹n ceea ce priveúte utilizarea platformelor educaĠionale, am folosit Wordwall,
pentru a realiza jocuri didactice, interactive, JS puzzle, pentru a crea puzzle-uri tematice,
am direcĠionat părinĠilor diferite resurse educative, de pe canale de youtube.
Astfel, ۺn activităĠile mele desfăúurate cu elevii clasei pregătitoare C úi ۺn colaborare
cu alĠi colegi, cred că am reuúit să promovez imaginea úcolii, fapt ce reiese din numărul
mare de cereri de ۺnscrieri ۺn unitatea noastră, pe parcursul acestui an úcolar.
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PROMOVAREA IMAGINII ܇COLII


Apetrei Lucia-Mihaela




A.
TIPUL DE PROIECT:
Proiect promovat în cadrul proiectului na܊ional ALBINELE SUNT PRIETENII
NO܇TRI rezultatul cooperării dintre Ambasada Sloveniei la Bucure܈ti ܈i Ministerul
Educa܊iei, Asocia܊ia Crescătorilor de Albine din România, Muzeul Na܊ional de Istorie
Naturală ”Grigore Antipa” ܈i Asocia܊ia Pentru Protec܊ia Albinelor ܈i Polenizatorilor
Sălbatici
B.
APLICANTUL:
1.
܇coala Gimnazială ”Elena Cuza”
Adresa: B-dul Decebal, nr. 72-74
Piatra Neam܊, jud. Neam܊
C. ARGUMENT:
Am răspuns prezent invita܊iei Ambasadei Sloveniei la Bucure܈ti, de a participa
la proiectul Albinele sunt Prietenii No܈tri lansat în 28 octombrie 2021 în cadrul
Seminarului online cu acela ܈nume. Ca membru al Asocia܊iei Crescătorilor de Albine,
nu ezit niciun moment să abordez cu elevii mei la clasă, problema albinelor ܈i
importan܊a lor asupra întregului ecosistem, privind conservarea habitatelor naturale ܈i
biodiversitatea. Da, albinele încep să aibă din ce în ce mai multe probleme datorită
pierderii habitatului din cauza intensificării agriculturii ܈i stropirii necontrolate cu
pesticide, a poluării mediului, aglomerării urbane ܈i nu în ultimul rând, schimbările
climatice.
Să învă܊ăm de la albine, modestia culorilor, sunetul muncii, dulcea܊a mierii,
fine܊ea acului, miracolul veninului, organizarea familiei ܈i devotamentul pentru natură.
Albina este un contrast. Albina urbană este un bau-bau. Copiii o percep ca pe
un pericol: albinele în܊eapă ܈i în܊epătura este dureroasă ܈i provoacă uneori ܈i alergii.
Albina produce faguri dulci cu miere ܈i ”acadele cu propolis”. Albina este drăgu܊ă,
ginga܈ă dar dacă este doar din ...hârtie, pentru decor. Avem flori, dar nu avem albine!
Modalită܊i noi ܈i inovatoare de predare sunt incluse în activită܊ile de predare
propuse în acest proiect. Startul l-am dat acum, în final de anotimp de toamnă, pentru
a pleca de la o stare de lini܈te a copiilor că micu܊ele în܊epătoare hibernează în căldura
stupului.
Iată patru întrebări de la care voi porni:
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1. E܈ti alergic la veninul de albine, dar ܈tii cum să procedezi în momentul în care
ai fost în܊epat?
2. Ai pregătit o glastră cu flori pentru pervazul exterior al locuin܊ei, dar vrei să fie
vizitată de albine?
3. Importan܊a albinelor pentru aprovizionarea cu hrană a oamenirii, o ܈tii?
4. Există căsu܊e pentru albine în ora܈ul tău?
Proiectul Albina urbană vine în completarea activită܊ilor extracurriculare la
clasă prin abordarea transcurriculară a activită܊ilor, un mod inovativ de a forma
competen܊e civice de calitate elevilor comunită܊ii noastre.
C.
SCOPUL PROIECTULUI
Întărirea unor comportamente civice pozitive învă܊area cum să rela܊ioneze mai bine cu
natura pentru protejarea albinelor ce au un rol important în polenizarea naturală a
plantelor ܈i aprovizionarea cu hrană a umanită܊ii.
E.
OBIECTIVELE PROIECTULUI:
x
con܈tientizarea importan܊ei albinelor ca indicator biologic al condi܊iilor de
mediu;
x
rolul albinelor în polenizarea plantelor ܈i efectele pozitive asupra întregului
ecosistem;
x
con܈tientizarea că aceste creaturi minuscule sunt mult mai mult decât insecte
bâzâitoare ܈i în܊epătoare;
x
contribu܊ia albinelor în înmul܊irea plantelor ܈i producerea de produse apicole;
F.
GRUP ܉INTĂ:

direct
¾
32 de elevi ai clasei a II-a C de la ܇coala Gimnazială ”Elena Cuza” din Piatra
Neam ܊coordona܊i de doamna profesor Apetrei Lucia-Mihaela

indirect:
¾
elevi ܈i cadre didactice din cele două ܈coli
¾
părin܊ii elevilor
¾
membrii comunită܊ii locale
G.
DURATA :
8 luni (decembrie 2021 – iunie 2022)
CALENDARUL ACTIVITĂ܉ILOR
ETAPA
I

ACTIVITĂ܉I
PERIOADA
9
formarea ܈i organizarea echipei de 2 decembrie- 20
proiect;
decembrie
9
stabilirea responsabilită܊ilor;
9
stabilirea activită܊ilor ce se vor desfă܈ura
pe parcursul celor 8 luni;
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II
III

9
popularizarea ini܊iativei, a proiectului la
nivel de ܈coală, familie, comunitate locală;
Desfă܈urarea activită܊ilor propuse
decemrie 2021 –
mai 2022
Evaluarea proiectului
iunie 2022
Popularizarea rezultatelor la nivel de ܈coală,
familie, comunitate locală

H.
CON܉INUTUL PROIECTULUI:
Proiectul va con܊ine 4 activită܊i după cum urmează:
Nr.

Activită܊i

Ctr.
1.
Miracolul
albinelor

2.

Discutăm
܈i
degustăm

3.

”Hotel”
pentru
albinele
urbane

Obiective

Perioadă

Participan܊i Locul
de
desfă܈urare

Ͳ
con܈tientizarea
importan܊ei albinelor
ca indicator biologic
al condi܊iilor de
mediu;
Ͳ
contribu܊ia
albinelor
la
producerea
unor
produse alimentare de
calitate superioară
- con܈tientizarea că
aceste
creaturi
minuscule sunt mult
mai mult decât insecte
bâzâitoare
܈i
în܊epătoare;
- degustare din mierea
albinelor;
Ͳ
necesitatea
unor căsu܊e pentru
albine în vederea
poposirii lor în mediul
urban
Ͳ
con܈tientizarea
importan܊ei albinelor
ca indicator biologic
al condi܊iilor de
mediu;

Decembrie Elevii clasei ܇coala
2021
Gimnazială
”Elena
Cuza”
Sala de clasă

Ianuarie
2022

Elevii clasei ܇coala
a II-a C
Gimnazială
”Elena
Cuza”
Sala de clasă

aprilie
2022

Elevii clasei ܇coala
Gimnazială
”Elena
Cuza”
Curtea ܈colii
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4.

I.

La mul܊i
ani,
albinu܊a
mea!

Ͳ
con܈tientizarea
importan܊ei albinelor
ca indicator biologic
al condi܊iilor de
mediu;
Ͳ
importan܊a
albinelor pentru viitor

20
mai Elevii clasei
2022
Ziua
Mondială a
Albinei

Muzeul de
܇tiin܊e ale
Naturii din
Piatra Neam܊

METODE ܇I TEHNICI DE LUCRU, FORME DE ORGANIZARE:


Activită܊i practice, învă܊area prin descoperire, degustare de produse apicole,
vizite cu caracter ܈tiin܊ific la centrul ACA sucursala Piatra Neam܊, excursie în stupina
unui crescător de albine local, proiectul ܈colar, experimentul, dezbatere


Confec܊ionarea de cuiburi de albine din produse naturale



Amenajarea unei expozi܊ii fotografii decorate în rame de albine

J.

REZULTATE:

o

Calitative:

Ͳ
Cre܈terea gradului de în܊elegere că albina este insecta cu cel mai mare rol în
polenizarea naturală a florilor ܈i eradicarea foametei pe pământ
Ͳ
Con܈tientizarea de către părin܊i a valorii educative a proiectelor educa܊ionale în
܈coli ܈i institu܊ii cu experien܊ă relevantă în protejarea albinelor
o

Cantitative:

Ͳ

2 portofolii

Ͳ

Mape cu lucrări ale copiilor

Ͳ

Încărcarea produselor activită܊ii pe Drive, platforma Classroom

Ͳ

Parteneriat între institu܊ii

Ͳ

Pagina facebook a ܈colii

K.

RESURSE:

Ͳ
Echipa de proiect formată din cei doi învă܊ători ai ܈colii, director ܈coală, director
ACA sucursala Piatra Neam܊, personal al muzeului de ܇tiin܊e ale Naturii din Piatra
Neam܊, elevii, părin܊ii acestora
Ͳ
Mapa proiectului, portofoliul personal al elevilor, aparat foto, colec܊ie de ”hotel”
pentru albine, galeria foto
L.

EVALUARE – CALITATE

Expozi܊ie cu lucrările elevilor
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Raport de activitate
Înfiin܊area în clasă a unui col ܊numit ALBINA URBANĂ
Expunerea planului de activită܊i
M.

SUSTENABILITATEA PROIECTULUI

În scopul asigurării durabilită܊ii proiectului se va urmări:


Realizarea unei expozi܊ii foto ܈i a modelelor de ”hoteluri” pentru albina urbană


Implicarea membrilor comunită܊ii ܈i a direc܊iunii ܈colilor în derularea
activită܊ilor
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Învă܊area online – exemple de bune practici

ARDELEAN RAMONA IOANA


Această nouă abordare a educa܊iei, cea online trebuie să fie direc܊ionată în
spiritul dezvoltării autoeduca܊iei, atât a cadrelor didactice, cât ܈i a elevilor, pentru că
nimeni nu a fost pregătit pentru învă܊area 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 fi܈e de lucru, jocuri educative ܈i alte resurse educa܊ionale.
De ce este învă܊area online pe placul elevilor
Când vine vorba de studiu individual, de cele mai multe ori ne vine în minte
aceea܈i imagine: un elev excedat de toate sarcinile pe care le are de îndeplinit, cu
privirea pierdută către un teanc intimidant de căr܊i, culegeri, caiete, manuale sau gazete
matematice. Pasiona܊i de gadgeturi smart, aplica܊ii interesante, resurse digitale sau
jocuri online spectaculoase, adolescen܊ii rezonează destul de greu cu vechile metode
de învă܊are. Din fericire, dezvoltarea tehnologiei a presupus ܈i dezvoltarea unor
produse educa܊ionale create în acord perfect cu noile genera܊ii de elevi ai erei digitale.
De ce elevii înva܊ă cu plăcere folosind platformele online
Pot fi utilizate oricând, oferă filmule܊e explicative foarte utile, probleme
rezolvate în pa܈i, exerci܊ii cu grade diferite de dificultate ܈i posibilitatea de testare pe
no܊iuni – iată doar câteva dintre motivele pentru care tot mai mul܊i elevi de gimnaziu
descoperă eficien܊a platformelor online de învă܊are. Aceste metode educa܊ionale
alternative completează în mod firesc studiul la clasă sus܊inut de profesori ܈i îi
încurajează pe elevi să aibă o atitudine pozitivă fa܊ă de învă܊are.
Avantaje învă܊ării online întâlnite în orele desfă܈urate:
1. distribuirea rapidă a materialelor didactice
2. elevii intră în posesia materialelor printr-o simplă accesare
3. existen܊a con܊inuturilor multimedia
4. con܊inuturile pot fi ܈terse, corectate sau actualizate cu u܈urin܊ă
5. serviciu folosit de una sau mai multe persoane, crearea grupurilor
6. folosirea con܊inuturilor interactive, existen܊a feedback-ului
Limite ܈i dificultă܊i/ Dezavantaje ale învă܊ării online:
1. dificultă܊i în utilizarea tehnologiei
2. lipsa comunicării reale/ fizice
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Elevii sunt atra܈i de noua predare online. Există un variat material suport de
desfă܈urare a orelor în această formă. Voi exemplifica cu câteva instrumente ܈i
aplica܊ii.
Resurse utile în format digital pe care le folosim la activită܊i:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

wordwall.net (exerci܊ii interactive sau printabile pentru aprofundarea
cuno܈tin܊elor despre vocabular, matematică, ܈tiin܊e, istorie etc.)
miro.com (este o aplica܊ie online colaborativă care partajează un editor mai
multor utilizatori ܈i poate fi folosită ca tablă interactivă)
www.manuale.edu.ro (manuale digitale)
clasamea.eu/(materiale didactice, activită܊i, experin܊e)
gombis.ro/jigsaw-puzzle(jocuri puzzle)
www.jigsawplanet.com(jocuri online)
learningapps.org/(module de învă܊are mutimedia într-o formă atrăgătoare pentru
a crea ܈i gestiona online)
voxvalachorum.ro/jocuri/ciclul-primar/(jocuri, fi܈e online)
www.esero.ro (resurse online )
www.scientix.eu/ (resurse educa܊ionale pentru ܈tiin܊e).

Aplica܊ii utile gratuite pe care le folosim la activită܊i:
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x

Wordart.com (creare de desene cu ajutorul cuvintelor)
Canva (creare de afi܈e, orare, prezentări, felicitări)
Chatter Pix kids (aplica܊ie de editare foto care dă voce unor imagini)
Padlet (aplica܊ie colaborativă care permite elevilor să co-creeze materiale,
proiecte)
Flipgrid (website ܈i aplica܊ie de creare resurse media, evaluare, prezentări de
proiecte)
EdPuzzle (platformă care promovează interac܊iunea elevilor cu con܊inutul de
învă܊are sub forma unui videoclip presărat cu întrebări create special pe
con܊inutul video)
Nearpod (platformă de implicare activă a elevilor în activitatea de învă܊are
interactivă Are elemente de EdPuzzle ܈i Padlet. Copiii au acces la con܊inut
multimedia, realitate virtuală, obiecte 3D, simulări PhET)
Quik (realizare de film din fotografii deja existente)
Google Jamboard (tablă interactivă)
Paint by number (aplica܊ie de colorat după un tipar prestabilit)
Cum să atragă animale pas cu pas, lec܊ii de desen (cum să desenezi animale)
Jigsaw puzzle (jocuri gratuite).

Cu to܊ii ܈tim că internetul este foarte util în învă܊are, atât a celor mici, cât ܈i a celor
mari. Pentru cei mici tehnologia este atractivă, iar pentru cei mari trebuie să existe o
motiva܊ie puternică pentru a o utiliza în mod eficient.
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Pot fi numite situa܊ii limită cazurile în care o persoană este într-un anumit context
în care nu poate avea acces la internet sau nu î܈i permite acest lucru. Din acest motiv,
se poate întâmpla să piardă o anumită informa܊ie care îi era utilă în acel moment, dar
pe care nu o poate accesa pe loc. Aceste situa܊ii de criză chiar nu pot fi controlate.
Bibliografie:
Mihaela Brut – Instrumente pentru e-learning, Ghidul informatic al profesorului
modern, Editura Polirom, Ia܈i, 2006.
didactform.snsh.ro/campanie-online/invatarea-online-avantaje-si-dezavantaje
digitaledu.ro/activitati-de-invatare-digitala
digitaledu.ro/resurse-educationale-deschise/
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Curriculum la decizia ܈colii-nota distinctivă a fiecărei institu܊ii


Profesor învă܊ământ primar Aromânesei Carmen
܇coala Gimnazială nr. 24 Timi܈oara


Un aspect aparte al flexibilizării úi alternativităĠii curriculare îl reprezintă curriculumul
la decizia úcolii.
Această ipostază a alternativităĠii úi flexibilizării educaĠiei o reprezintă încercarea de
introducere secvenĠială a unor elemente de conĠinut variabile, specifice actorilor implicaĠi.
Prin dreptul de a lua decizii conferit úcolii, curriculumul la decizia úcolii (CDS), se
specifică în actualele documente emise de ministerul de resort (Curriculum naĠional.. .
1998), este de fapt emblema puterii reale a acesteia.
Derivată din libertatea - oferită de planul-cadru de învăĠământ - de a decide asupra unui
segment al Curriculumului naĠional. această putere dă posibilitatea definirii unor trasee
particulare de învăĠare ale elevilor.Libertatea de decizie la nivelul úcolii este consonantă
cu democratizarea societăĠii úi reprezintă o úansă de adecvare la un sistem deschis, cu
opĠiuni multiple.
CDS rămâne o realitate a úcolii de azi, realitate care úi-a câútigat o serie de adepĠi (fapt
important este că printre aceútia se numără úi majoritatea elevilor) úi care presupune starea
de normalitate prin acceptarea diferenĠei, Altfel spus, CDS permite crearea unui etos
propriu care conferă diferenĠă úi specificitate fiecărei instituĠii úcolare.
De aceea activitatea copilului nu trebuie să se limiteze la spaĠiul úi timpul úcolar, acesta
trebuie să ia contact cu mediul natural úi social, ceea ce presupune o gamă largă de
relaĠii comportamentale
La toate clasele de învăĠământ primar, curriculumul la decizia úcolii este
prevăzut în planul-cadru cu 0-1 ore/ săpt. Atunci cînd am fost implicată, în ani úcolari
succesivi,a fost o provocare propunerea ofertei de discipline opĠionale, astfel: în primul
an úcolar, la clasa a IV-a, iar în următorul an úcolar, la clasa pregătitoare. Oferta include
câte două discipline opĠionale, care vor fi supuse alegerii realizate de elevi úi de părinĠii
acestora.
Înainte de a propune părin܊ilor cele două variante de op܊ionale, voi realiza o
analiză SWOT pentru identificarea nevoilor, dar ܈i a oportunită܊ilor clasei mele (clasa
a IV-a). Op܊ionalele ce urmează a le propune părin܊ilor vor ܊ine cont de rezultatele
acestei analize, precum ܈i de preferin܊ele exprimate de elevi ܈i de părin܊ii acestora prin
intermediul unor chestionare (google forms).
A܈adar, pentru clasa a IV-a, voi propune două op܊ionale, ”Eu ܈i scena”, op܊ional
propriu care necesită aviz ISJ, ܈i ” Educa܊ie pentru sănătate”, op܊ional deja avizat
de Minister, care vor respecta structura programei. Părin܊ii îsi vor exprima op܊iunea
prin intermediul unei chestionar, urmând ca cel cu cel mai mare număr de voturi să fie
ales drept op܊ional al clasei.
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”Eu ܈i scena”
Avantajele educa܊iei prin teatru vizează trei aspecte ale personalită܊ii elevilor:
social, individual úi lingvistic. Ea urmare܈te să transforme elevul nu neaparat ۺntr-un
mic actor, ci mai ales intr-un bun spectator, insuflându-i curiozitate pentru scene,
pentru ceea ce se întamplă ۺn spatele scenei, respectul pentru actor/regizor/scenarist úi
pentru munca lui, dragostea pentru teatru în general.
Alegerea teatrului pentru copii ca disciplină op܊ională urmăre܈te dezvoltarea
personalită܊ii copiilor prin formarea unor noi priceperi ܈i deprinderi de manifestare
liberă ܈i spontană, prin stimularea interesului pentru artă, pentru lărgirea orizontului
cultural, dar mai ales manifestarea nevoii de integrare socială ܈i culturală a valorilor
artistice.
Prin acest opĠional creez cadrul favorabil exprimării libere a tuturor copiilor, le
stimulez spiritul de echipă, îi adaptez la cerinĠele scenei, a publicului, cu o atitudine
degajată din partea lor, lipsită de emoĠii, educându-i ca spectatori dar úi ca “ actori ”.
Activitatea artistică a copiilor are un rol important în îmbogăĠirea culturii lor, în
educaĠia lor afectiv-estetică úi, nu în ultimul rând, un rol distractiv-recreativ.
Op܊ionalul propus creează un cadru favorabil exprimării libere, stimulează munca
în echipă ܈i contribuie la socializarea copiilor. Elevii vor învă܊a să exteriorizeze trăirile
interioare ale personajelor prin gestică, mimică, timbrul vocii, volum, miúcare scenică.
În cadrul Comisie metodice a învă܊ătorilor va fi propus ܈i prezentat acest op܊ional,
urmând ca în cadrul Comisiei pentru Curriculum a unită܊ii de învă܊ământ să fie
centralizate op܊ionalele propuse în cadrul comisiei metodice. Următorul pas este
realizarea ofertei CD ܇a scolii. Această ofertă urmează a fi prezentată, dezbătută ܈i
avizată de Consiliu Profesoral, apoi aprobată de Consiul de Administra܊ie. Conducerea
܈colii transmite Inspectoratului ܈colar oferta aprobată de CD ܇pentru anul ܈colar
următor, iar în acest moment părin܊ii pot fi în܈tiin܊a܊i care va fi op܊ionalul pentru anul
܈colar viitor.
Pentru clasa pregătitoare, a ܈propune două op܊ionale, ”Cântec , vers, ritm ܈i
mi܈care” ܈i ” Trăistu܊a cu pove܈ti”.
”Cântec , vers, ritm ܈i mi܈care”
Concepută transdisciplinar, disciplina opĠională “Cântec, vers, ritm úi miúcare”,
strânge laolaltă elemente din folclorul copiilor, pe baza trăirilor pozitive ale universului
copilăriei, stimulând interesul elevilor pentru exprimarea activă.
Prin opĠionalul propus, elevii îúi pot forma úi dezvolta capacităĠi de comunicare
expresivă, nuanĠată, plină de vivacitate úi vervă. Datorită sonorităĠii, ritmului exersat
prin miúcări corporale sugerate de conĠinut, învăĠarea distractivă devine captivantă,
oferă un adevărat spectacol de sensibilizare.
În activităĠile desfăúurate, doresc să Ġinem seama de evenimentele din viaĠa
clasei, sărbătorile religioase úi din calendarul ecologic, anotimpurile, bucuriile úi
jocurile copilăriei, dar úi de temele abordate la celalte discipline. Se Ġine cont de ceea
ce se întâmplă în natură úi în suflet. Într-o oră, prin incursiunea în mai multe domenii,
se elimină monotonia, plictiseala, dar mai ales prin miúcare.
Consider că opĠionalul poate deveni liantul firesc al trecerii de la vârsta
preúcolarităĠii la cea a úcolarităĠii pentru că oglindeúte disponibilităĠile úi interesele

100

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, februarie, 2022
copiilor, asigură un mediu stimulativ de cooperare úi coeziune în care se îmbunătăĠesc
considerabil abilităĠile úi relaĠiile de comunicare.
” Trăistu܊a cu pove܈ti”
Deúi nu útie să citească, elevul poate descoperi frumuseĠea úi înĠelepciunea
textului literar prin intermediul învăĠătorului, al familiei, al colegilor care útiu deja să
citească .
Elevii mici sunt ajutaĠi să diferenĠieze binele de rău, să îúi ia drept model
personaje pozitive, să aprecieze calităĠile úi să critice greúelile úi năravurile
personajelor negative.
Prin realizarea acestui opĠional se urmăreúte formarea úi dezvoltarea
personalităĠii copiilor, dar úi dezvoltarea unor aptitudini literare , descoperirea placerii
cititului , o îndrăgirii cărĠilor.
Literatura pentru copii nu este doar frumoasă, dar îi úi trimite pe aceútia într-o
lume „ de poveste”, căci vor trăi profund alături de FeĠi-Frumoúi úi de Ilene Cosânzene,
de oameni cu minĠi ascuĠite, de animale cunoscute úi de altele cu puteri nemărginite.
OpĠionalul propus le oferă elevilor úansa de a-úi cultiva capacitatea de audiere
úi receptare, imaginaĠia, fantezia, creativitatea, exprimarea corectă úi nuanĠată.
Pentru aceste două op܊ionale voi urma accea܈i pa܈i pentru ob܊inerea aprobării
Inspectoratului.
Cred că, după ce vor fi discutate în cadrul Comisiei metodice, aprobate în
Consiliul Profesoral ܈i Consiliul de Administra܊ie al ܈colii, a ܈face o scurtă prezentare
a lor ܈i a ܈posta-o, cu acordul direc܊iunii, într-o sec܊iune special dedicată acestui subiect
pe site-ul ܈colii. Astfel părin܊ii ce î܈i vor înscrie copiii la ܈coala noastră vor ܈ti care este
oferta CD ܇a ܈colii pentru viitorii ܈colari.
La prima ܈edin܊ă cu părin܊ii, în toamnă, le voi prezenta părin܊ilor cele două oferte
de op܊ionale ܈i voi stabili, centralizând op܊iunile lor scrise, op܊ionalul ce se va realiza.
Bibliografie:
1) Constantin Cucoú, Pedagogie, Ed.Polirom, 2006
2) Constantin Strungă, ùtiinĠele educaĠiei, Sinteze úi teste de cunoútinĠe, Ed.
Politehnica, Timiúoara, 2001
3) Postelnicu, Constantin, Fundamente ale didacticii úcolare,Ed. Aramis, 2002
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PROIECT EDUCA܉IONAL
BUCURIA CRĂCIUNULUI
AN ܇COLAR 2021-2022

COORDONATOR, ÎNVĂ܉ĂTOR, AVRAM ELENA ALINA

ARGUMENTUL PROIECTULUI
Natura constituie una dintre componentele esentiale ale supravieĠuirii speciei
umane. Interesul úi dragostea pentru natură sunt, la majoritatea elevilor, instinctive. În
plus comportamentele úi convingerile formate copiilor la o vârstă cât mai fragedă sunt
cele care se păstrează cel mai bine toată viaĠa. De aceea, în educaĠia realizată în úcoală
trebuie să pornim de la interesul firesc al elevilor pentru cunoaúterea schimbărilor
petrecute în natură, de la modul în care acestea influenĠează atât plantele úi animalele
dar úi viaĠa úi activitatea omului ceea ce reprezintă, în general, mediul pentru ei.
EducaĠia se realizează mai ales la nivel afectiv, îndeosebi prin accentuarea
aspectelor ce Ġin de legăturile emoĠionale, deoarece natura, prin frumuseĠea ei,
sensibilizează sufletul copiilor, înlătură oboseala, creează bună dispoziĠie, ne ajută să
ne cunoaútem mai bine. Acum se conturează sentimente ce se vor manifesta prin
atitudini ce dovedesc atenĠia acordată de acesta mediului.
E bine ca elevii să útie, înainte de toate, că trebuie să protejeze natura – din care
suntem parte integrantă – pentru că tot restul vieĠii noastre depinde de asta.
Pe lângă protejarea naturii, pentru a avea o viaĠă echilibrată úi plină de realizări,
elevii trebuie să cunoască úi să respecte învăĠămintele creútine.
În preajma Sărbătorilor de iarnă trăim nostalgia desăvârúirii noastre spirituale,
deoarece Sărbătorile de Crăciun ne transpun pe un tărâm spiritual remarcabil. Ne
împăcăm cu noi înúine úi cu semenii noútri, prin iubire úi iertare, prin bucuria de a fi
împreună úi a deveni mai buni, mai darnici.
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Un rol important în decizia de alegere a temei l-au avut întrebările elevilor pe
care le pun de fiecare dată la început de iarnă: ”Când vine Moú Crăciun?”, „Dar Moú
Nicolae?”, „De ce vine Moúul doar iarna?”, „De unde are el aúa de multe daruri?”, etc.
Implicarea în acest proiect le dă ocazia copiilor să-úi consolideze unele
cunoútinĠe despre Sărbătorile de iarnă, despre tradiĠiile úi obiceiurile româneúti pe care
le útim de la strămoúii noútri, din dorinĠa de a păstra vie frumuseĠea úi prospeĠimea lor.
Educatorul tuturor timpurilor este cel care se gândeúte úi la sensibilizarea
comunităĠii în care trăieúte în legătură cu realităĠile crude, de neimaginat, uneori, pe
care le trăiesc unii din semenii noútri, adulĠi úi copii.
DESCRIEREA PROIECTULUI
TITLUL: ,,BUCURIA CRĂCIUNULUI"
SCOPUL: Însuúirea de către elevi a unor cunoútinĠe despre anotimpul iarna úi
despre sărbătorile de iarnă.
OBIECTIVE:
- sistematizarea cunoútinĠelor despre anotimpul iarna úi despre sărbătorile de iarnă,
antrenând capacităĠi dobândite la nivelul tuturor domeniilor;
- formarea deprinderilor necesare realizării unor felicitări, ornamente, tablouri etc.;
- cultivarea úi educarea sentimentelor de dragoste úi admiraĠie faĠă de Dumnezeu úi
Iisus, faĠă de tradiĠiile úi obiceiurile strămoúeúti ;
- exersarea deprinderii de lucru în echipă, pe grupe;
- dezvoltarea capacităĠii de explorare úi investigare a realităĠii;
- cultivarea dorinĠei elevilor de a cunoaúte copii cu probleme cu care să comunice, să
coopereze, să interacĠioneze; educarea copiilor în spiritul întrajutorării semenilor;
- dezvoltarea gândirii independente, a iniĠiativei, a imaginaĠiei, a solidarităĠii;
- consolidarea capacităĠii de a trăi emoĠii pozitive;
- colaborarea mai strânsă dintre úcoală, familie úi comunitatea locală în scopul atingerii
obiectivelor propuse în prezentul proiect;
- stimularea comportamentului participativ al elevilor la diferite acĠiuni; atragerea lor
în organizarea unor activităĠi cu caracter extracurricular.
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PROGRAMUL ACTIVITĂğILOR
Nr.
crt.
1.

Peri
oada

Modalita܊i
realizare

Tema activită܊ii

2XII A sosit iarna!

Imagini cu
anotimpul iarna,
poezii, audi܊ii
muzicale

3XII

3.

6XII Povestea lui Mo ܈Nicolae

Prezentare ppt,
jocuri,fi܈e
interactive, rebus
Hârtie, lipici,
foarfecă, culori
etc.

7XII Ghetu܊a jucău܈ă

5.

Prezentare ppt,
jocuri,
9 XII bradu܊ului- poveste in
ilustra܊ii,căntece
imagini
10XII
specifice
sărbătorii de
Crăciun

6.

13XII17XII

7.

20XII- Împodobirea
23XII de Crăciun

8XII

Cadre didactice
Elevi, pre܈colari

Prezentari ppt,
Cadre didactice
fise, jocuri,audi܊ii
Elevi,pre܈colari
muzicale

Omul de zapadă

2.

4.

de Colaboratori

Legenda

Bucuriile Crăciunului

Cadre
didactice,elevi
Cadre didactice
Elevi, pre܈colari
Cadre
didactice,elevi,
pre܈colari

Realizarea de
PărinĠi, elevi
lucrari artistice,
cadre
compuneri despre
didactice
Mo ܈Crăciun,
scrisoarea

bradului Realizarea de
Parinti,
ornamenteElevi
activitate practică
Cadre didactice
Pre܈colari

RESURSE:
- umane: pre܈colari, elevi, cadre didactice, părinĠi
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- temporale: decembrie 2021
- materiale: filme, fiúe interactive ܈i jocuri online, prezentări PawerPoint, povestiri,
imagini, texte literare, program artistic, C. D.-uri, acuarele, coli de desen, pensule,
hârtie colorată, glasată, creponată, lipici, etc.
GRUP ܉INTĂ: prescolarii, elevii cls.pregatitoare - clasa a-IV-a.
PERIOADA DESFĂ܇URĂRII: 2XII-23 XII
EVALUAREA:fotografii, concursuri, prezentări PPT, expozi܊ii cu lucrari, portofolii,
jocuri didactice.
POPULARIZAREA PROIECTULUI
Prezentarea proiectului in cadrul Comisiei Metodice a învă܊ătorilor
Publicarea proiectului pe site-ul ܈colii
REDACTAREA PROIECTULUI: Învă܊ător Avram Elena Alina
COORDONATOR, Învă܊ător Avram Elena Alina
Clasa a-III-a

105

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, februarie, 2022

EducaĠia incluzivă în context internaĠional

Profesor: Badea Iolanda
Scoala Gimnaziala ,,Marin Preda", Pitesti, jud. Arges


Adaptarea la permanentele cerinĠe schimbătoare ale unei lumi care evoluează
rapid, care necesită abordări multiple ale fenomenelor naturale úi/ sau sociale úi care
impune adoptarea de strategii eficiente în vederea atingerii tuturor obiectivelor sale,
presupune implicarea activă a întregii societăĠi pentru a pune în centrul preocupărilor
sale OMUL.
Printre atributele acestei societăĠi se pot enumera: schimbarea, transformarea,
egalitatea úanselor, continua formare, cooperarea, evoluĠia tehnologiei, preocuparea
pentru oameni úi pentru nevoile lor în ceea ce priveúte dezvoltarea, integrarea úi
inovarea.
Elementul central al societă܊ii, element care poate contribui în mod valoros ܈i
radical la evoluĠia tuturor elementelor componente ale societăĠii este EDUCAğIA.
EducaĠia incluzivă este un proces complex, de durată care necesită analize,
schimbări úi construcĠii continue pentru a realiza politici úi practici incluzive úi a
asigura bazele unei culturi incluzive.
EducaĠia incluzivă a apărut ca o reacĠie firească a societăĠii la obligaĠia acesteia
de a asigura cadrul necesar úi condiĠiile impuse de specificul educaĠiei persoanelor cu
cerinĠe educative speciale. BogăĠia spirituală a lumii contemporane rezidă tocmai din
respectul úi valorizarea tuturor indivizilor, pentru că lumea modernă acceptă faptul că
fiecare individ este o dimensiune care îmbogăĠeúte úi potentează, împreuna cu celelalte
experienĠe, lumea de azi.
EducaĠia incluzivă, respectiv integrarea elevilor cu cerinĠe educaĠionale speciale
în învăĠământul de masă a apărut ca o provocare spre schimbarea atitudinilor úi
mentalităĠilor, dar úi a politicilor úi practicilor de excludere úi segregare.
Integrarea elevilor cu cerinĠe educaĠionale speciale în învăĠământul de masă are
ca scop rezolvarea câtorva dintre problemele pe care le întâmpină copiii în procesul
educaĠiei úi dezvoltării lor.
EducaĠia de bună calitate reprezintă un DREPT fundamenzal al omului úi copiii
au dreptul la educaĠie generală, iar modelul incluziunii socio-educaĠionale are la bază
acest drept, înglobat în dreptul internaĠional. Fiecare copil, indiferent de apartenenĠă
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sau de nivelul de dezvoltare a capacităĠilor sale, are dreptul la o educaĠie de bună
calitate care să conducă în cea mai mare măsură la dezvoltarea capacităĠilor sale
cognitive úi de integrare socială.
Fiecare copil este înĠeles ca un participant activ la învăĠare úi predare úi pentru
că fiecare aduce cu sine în procesul complex al învăĠării úi dezvoltării o experienĠă, un
stil de învăĠare, un model social, o interacĠiune specifică, un ritm personal, un mod de
abordare, un context cultural căruia îi aparĠine.
Conceptul de „educaĠie pentru toĠi” a fost lansat în 1990 în Thailanda la
ConferinĠa InternaĠională a Ministerului EducaĠiei, iar în 1994 la Salamanca, în Spania,
s-au lansat dimensiunile educaĠiei pentru toĠi care constau în calitatea actului
educaĠional úi acces pentru toĠi copiii:
„ùcolile trebuie să primească toĠi copiii, fără nici o deosebire privind condiĠiile
lor fizice, sociale, emoĠionale, lingvistice sau de altă natură. Acestea se referă úi la
copiii cu dizabilităĠi sau talentaĠi, copiii străzii úi copiii care muncesc, copii din
populaĠii îndepărtate sau nomade, copii aparĠinând minorităĠilor lingvistice si etnice…
“
Pentru ca activitatea instructiv – educativă să fie profitabilă pentru toĠi elevii,
aceasta trebuie să se realizeze diferenĠiat. EducaĠia diferenĠiată vizează adaptarea
activităĠii de instruire la posibilităĠile diferite ale elevilor, la capacitatea de înĠelegere
úi ritmul de lucru propriu unor grupuri de elevi sau chiar fiecărui elev în parte.
Pentru ca educaĠia copiilor cu cerinĠe speciale să fie eficientă, pe de o parte
trebuie să aibă un caracter integrat, iar pe de altă parte trebuie să aibă un caracter
diferenĠiat, să fie adaptată particularităĠilor elevilor.
Caracterul integrat al învăĠământului ne pune în faĠa problematică a situaĠiei în
care un copil cu handicap este integrat într-o clasă obiúnuită. În fapt este vorba pe de o
parte de situaĠia copilului respectiv, iar pe de altă parte, de situaĠia clasei în care este
integrat. Sub ambele aspecte, ceea ce urmărim este o bună înĠelegere reciprocă, o
existenĠă socială normală a copiilor, în ciuda diferenĠelor existente. Pentru copilul cu
handicap aceasta înseamnă a fi înĠeles úi acceptat, cu tot ce are el pozitiv, cu tot ce
poate aduce vieĠii de grup. Această normalizare a relaĠiilor este benefică úi pentru
ceilalĠi elevi, care învaĠă să respecte dreptul la diferenĠă, sa fie solidari cu semenii lor
care întâmpină dificultăĠi în viaĠă.
Procesul de integrare educaĠională a elevilor cu CES include elaborarea unui
plan de intervenĠie individualizat, în cadrul căruia, folosirea unor modalităĠi eficente
de adaptare curriculară joacă rolul esenĠial.
Raporturile ce se stabilesc cu fiecare elev în parte sunt foarte importante. Elevul
trebuie să simtă că este apreciat ca individ. Astfel, elevii vor participa la procesul de
învăĠământ dupa posibilităĠile fiecăruia, cadrele didactice trebuind să-úi adapteze
metodele pedagogice în consecinĠă.
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Copiii sunt o categorie socială care în ciuda aparenĠelor nu au timp să aútepte:
dacă sunt lăsaĠi să crească fără ajutorul de care au nevoie, personalitatea viitorului adult
are cu siguranĠă de suferit.
Bibliografie:
1. A. Ghergut, Sinteze de psihopedagogie speciala, Editura Polirom, 2005
2. InformaĠii culese de pe internet
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Imagine institu܊iei ܈colare –
componentă a unui act educative de calitate

Balaci Otilia


Promovarea imaginii a devenit în ultimii ani un obiectiv al intitu܊iilor din
domeniul privta, dar si din domeniul educa܊ional. Accentul pus din ce in ce mai mult
pe nevoile beneficiarilor educa܊iei determină institu܊iile ܈coalare să î܈i promoveze
imaginea.,ca rezultat al modului în care reu܈e܈te să î܈i indeplinească func܊iile de
promotor al actului educativ.
În contextul în care ideea de ”brand” este tot mai popularizată, din ce în ce mai
multe institu܊ii ܈colare î܈i promovează imaginea, accentuând ceea ce le face diferite,
specificitatea programelor ܈colare pe care le promovează, baza materială de care
dispune ܈i care vine în sprijinul unui act didactic calitativ, etc.
Modelul firmelor comerciale care promovează ceea ce le face diferite, î܈i
promovează produsele astfel încât să ajungă la nevoile consumatorilor, poate ar trebui
preluat ܈i de către institu܊iile ܈colare. O bună promovare a ܈colii poate, în primul rând
ridica stacheta ܈i îmbunăttă܊i actul educativ, iar beneficiil,e în mod sigu,r nu vor întârzia
să apară.
Imaginea unei ܈coli se formează în timp, face parte din esen܊a a ceea ce este
܈coala respectivă, fiind clar dublată de acte educative de calitate. Calitatea actului
educativ este prima trăsătură ܈i cea mai importantă, care ridică standardele unei ܈coli
܈i o promovează în comunitate. Fără un act instructiv-educativ de calitate, orice
incercare de promovare a une bune imagini a ܈colii este un e܈ec. De aceea ܈colile au
nevoie de profesori implica܊i, de o pregătire riguroasă a orelor de activită܊i educa܊ionale
moderne ܈i adaptate noilor tehnologii media.
Beneficiarii actului de educa܊ie, de cele mai multe ori se identifică cu institu܊ia
din care fac parte. De aceea o imagine pozitivă a acesteia are o influen܊ă puternică
asupra succesului ei, dar ܈i asupra modului în care comunitatea locală o percepe, în
timp ce o imagine negativă ridică semne de întrebare din partea părin܊ilor, putând afecta
în timp succesul institu܊iei .
Din această perspectivă, trebuie subliniată importan܊a unui permanent dialog cu
beneficiarii educa܊ei, elevi ܈i părin܊i, dar si cu membri comunită܊ii locale.
Reclama, publicitatea , apari܊ia publică a managerilor ܈colii ܈i a cadelor dicactice
care se implică în diferite proiecte, prezentarea acestora, implicarea ܈colii în activită܊i
comunitare, desfă܈urarea de activită܊i extra܈colare deci, cu alte cuvinte prezen܊a ܈colii
în comunitate, sunt doar câteva modalită܊i de pormovare a imaginii.
În contextul actual, în care pandemia de Sars Cov 19 a afectat foarte multe din
aspectele educative ale ܈colilor, mai ales desfă܈urarea de activită܊i extra܈colare ܈i
prezen܊a elevilor la nivel comunitar, promovarea imaginii ܈colii devine o provocare .
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De aceea s-a sim܊it nevoia unei adaptari în ceea ce prive܈te promovarea ܈colii
prin activită܊i specifice mediului virtual.
Una dintre modalită܊ile facile ܈i rapide pre promovare a activită܊ilor institu܊iilor
scolare este site-ul ܈colii , unde pot fi postate proiectele ܈colii, pot fi prezentare ܈i
anun܊ate activită܊i specifice, pot fi afi܈atebcadrele didactic , angajate a le unită܊ii,
parteneriatele în care este implicată ܈coala etc.
Unul dintre factorii de care trebuie să ܊ină cont institu܊ia ܈colară este ritmul în
care tehnologia schimbă tipurile de comunicare. Trendul comunicării pe re܊elele de
socializare aduce doar beneficii promovării imaginii ܈colii, aceasta putându-se face
prezentă pe re܊ele de tip Facebook, Instagram etc. prin comunicate, conferin܊e de presă
mediatizate etc.
Articolele, emisiunile televizate, conferin܊ele de presă, reviste ܈colare, pliante
etc. sunt alte câteva modalită܊i prin care o ܈coală modernă se poate promova chiar ܈i în
perioadele în care nu se paote beneficia de o prezen܊ă fizică a elevilor în clase.
Nu în ultimul rând implicarea părin܊ilor în activită܊ile ܈colii, prezentarea în
sedin܊e cu părin܊ii în mediul on-line, prin paltformele utilizte la nivel de institu܊ie,
informarea permanentă a acestora despre rezultatele ܈colare ܈i activită܊ile care se
desfă܈oară sunt modalită܊i importante de promovare a imaginii ܈colii. Până la urmă un
elev cu rezultate ܈colare bune ܈i un părinte mul܊umit, promovează cel mai bine ܈coala
al cărui beneficiar este.
In concluzie, implicarea tuturor factorilor care infuen܊ează calitatea actului
educativ în ܈coală: elevi, părin܊i cadre didactice, managerii ܈colii, reprezenta܊ii
comunită܊ii locale prin diverse activită܊i de promovare a ܈colii pot determina crearea
unei bune imagini a institu܊iilor educative, dar ܈i men܊inerea acesteia intr-un trend
pozitv. Un management ܈colar de calitate crează o imagine de calitate.
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
Guzgan V. Management educaĠional: cultura organizaĠională în unitatea úcolară.
Chi܈inău: Valinex, 2003.
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Imaginea úcolii în societate

Profesor, Balan Mioara
Liceul Tehnologic Gheorghe K. Constantinescu, Brăila

ùcoala a avut un rol decisiv în dezvoltarea societăĠii româneúti moderne.
InstituĠiile úcolare au îndeplinit roluri úi funcĠii multiple într-o societate în care
modernitatea este tendenĠială úi nu structurală. Această poziĠie îi dă autoritate úcolii
dar, paradoxal, úi o anumită fragilitate în spaĠiul public actual din cauza interferării
multor instanĠe de socializare. Imaginea unei úcoli este ansamblul reprezentărilor care
îi sunt asociate unei identităĠi specifice de către toĠi actorii implicaĠi în activităĠile
úcolare – profesori, elevi, părinĠi, autorităĠi,mass media.
Imaginea úcolii este un complex constituit din istoria organizaĠiei úcolare,
calitatea ofertei educative, performanĠele sale úi stabilitatea instituĠională, prestigiul în
comunitate.
În conturarea unei strategii de optimizare a imaginii unei úcoli, se Ġine cont, în
primul rând, de obiectivele instituĠiei úcolare dar úi de orizontul de aúteptare al
comunităĠii.
Factorul principal în crearea imaginii úcolii îl reprezintă calitatea procesului
instructiv úi educativ asociată cu calitatea cadrelor didactice.
Trebuie făcută diferenĠa dintre imaginea proiectată úi imaginea reală. Prima este
imaginea pe care managementul úcolii doreúte să o promoveze în interiorul úi exteriorul
său pe baza propriilor standarde úi interese, care pot intra în contradicĠie cu imaginea
reală. Utilizatorii care vor să beneficieze de serviciile oferite de úcoală se ghidează în
opĠiunile lor după această imagine propusă de úcoală, dar se pot confrunta cu dificultăĠi
reale în momentul când cunosc imaginea reală a úcolii.
Imaginea unei úcoli este cel mai bine promovată prin acĠiunile desfăúurate, în
contextul domeniului de activitate. Calitatea úcolii depinde de factorul uman, atât de
cadrele didactice, elevi úi orice alte persoane care lucrează în úcoală, toate acestea
influenĠează imaginea pe care beneficiarii serviciilor úcolii úi-o formează despre
activităĠile organizaĠiei úcolare. Astăzi úcolile sunt nevoite să intre în competiĠie între
ele, pe baza identificării imaginii lor publice de către utilizatorii serviciilor lor.
Locul central în actul de construire a imaginii unei úcoli este conferit de calitatea
tuturor proceselor instructive úi educative care au loc în úcoală, calitate regăsită în
nivelul de satisfacĠie al beneficiarilor: elevi, părinĠi, comunitate faĠă de serviciile oferite
de úcoală. Un rol fundamental îl au formatorii de imagine a úcolii. În úcoli consilierul
de imagine nu are un stasus social inclus în organigramă. El este numit de conducerea
úcolii din rândul profesorilor, fiind de multe ori un act de atribuire a unei sarcini pentru
care persoana desemnată nu are competenĠele profesionale ce derivă din ocupaĠia de
consilier. Rolurile exercitate de consilier nu sunt cunoscute, nici de cel care ocupă
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această poziĠie, nici de conducerea úcolilor. În fiecare judeĠ un reprezentant la nivelul
Inspectoratului ùcolar JudeĠean se ocupă de imagine - relaĠii publice, relaĠia cu presa.
Strategia de promovare a imaginii úcolii este elaborată de fiecare consilier de
imagine a unităĠii sale úcolare. Odată cu descentralizarea va fi o competiĠie acerbă între
úcoli pentru menĠinerea actualilor elevi úi atragerea viitorilor ,, clienĠi”.Este un adevăr
că în timp, s-a format o imagine publică a învăĠământului, predominant negativă. În
spaĠiul public úi, mai ales, în mass media se manifestă neîncrederea în instituĠia úcolii.
Dacă în anii '90 sondajele de opinie din România includeau itemul ,, úcoală ” la
întrebarea despre încrederea în instituĠii, astăzi acest item lipseúte din cercetările de
opinie. Mass media acĠionează ca un autentic catalizator úi susĠinător al instituĠiilor în
spaĠiul public dacă ele crează un autentic spaĠiu public în contextul europenizării
societăĠii româneúti.
Campaniile mass media sunt parte a unei strategii de dezvoltare a învăĠământului
úi educaĠiei care include preocuparea pentru servicii oferite elevilor úi profesorilor.
Campaniile de presă au un rol crucial în stabilirea agendei setting pentru manageri úi
mai puĠin sau chiar deloc asupra elevilor sau familiei lor. ùcoala este privită ca o
organizaĠie strategică în orice societate. O campanie de presă trebuie să sublinieze
permanent această poziĠie a úcolii în societate. Responsabilitatea pentru conduita unui
elev cade în seama tuturor instanĠelor de socializare : familie, vecinătate, biserică, mass
media.
Bibliografie:
1. Cojocaru V. Schimbarea în educaĠie úi Schimbarea managerială,
Chiúinău, Lumina, 2004
2. Guzgan V. Management educaĠional: cultura organizaĠională în unitatea úcolară,
Chi܈inău, Valinex, 2003.
3. Iosifescu ܇. Calitatea educaĠiei: concept, principii, metodologii, Bucure܈ti, 2008.
4. Bunescu Gheorghe & Negreanu Elisabeta , EducaĠia informală úi mass media,
raport de cercetare, Institutul de ùtiinĠe ale EducaĠiei, Bucureúti, 2005.
5. Chiciudean Ion, Gestionarea crizelor de imagine, Editura comunicare, Bucureúti,
2001
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ACTIVITĂğILE DE TIP OUTDOOR –
o modalitate prin care vizam starea de bine a copilului


Educatoare: Bălănică DoiniĠa
GrădiniĠa P. P. Nr. 3 Târgovi܈te

Educatia Outdoor se adreseaza tuturor celor trei nivele de invatare: nivelul
acumularilor de cunostinte (Cognitiv), nivelul deprinderilor fizice (Motric) si cel al
individualizarii unor trasaturi de comportament (Afectiv).
Împreună cu piticii mei ܈i părin܊ii acestora am organizat o activitate outdoor.
Aceasta a avut ca scop cunoasterea anotimpului toamna prin intermediul tuturor
simturilor (au vazut culorile si formele frunzelor; au adunat castane, crengute si frunze;
au ascultat pasarelele; au mirosit florile; au gustat fructele) dar si utilizarea materialelor
oferite de natura pentru realizarea unor lucrari.
PROIECT DE ACTIVITATE OUTDOOR - "PE CĂRĂRILE TOAMNEI"
NIVELUL I: Grupa Mică PINOCCHIO
TEMA ZILEI:"PE CĂRĂRILE TOAMNEI"
SCENARIUL ZILEI
Activitatea debutează cu pregătirea copiilor pentru activitatea desfă܈urată în
curtea grădini܊ei. La ora fixată preúcolarii se adună în curtea grădiniĠei úi îúi împărtăúesc
bucuria pe care o trăiesc în acele clipe.
Întâlnirea de dimineaĠă are loc într-un mod inedit, în curtea grădini܊ei, în jurul
unui copac.
Salutul: Educatoarea rosteúte următoarele versuri: “DimineaĠa a sosit/ Afară noi
am venit/În cerc să ne adunăm /Cu toĠi să ne salutăm/Bună dimineaĠa!"
Calendarul naturii: "Ne bucurăm că suntem aici/A-nceput o nouă zi/Cum e
vremea dragi copii?"
Împreună cu copiii se stabilesc: ziua, luna úi anotimpul în care ne aflăm,
aspectele vremii din această dimineaĠă, îmbrăcămintea adecvată pentru această zi.
Mesajul zilei: Transmit copiilor scopul activită܊ii noastre în curtea grădini܊ei,
dorim să cunoaútem toamna prin intermediul tuturor simĠurilor
Noutatea zilei (captarea atenĠiei): În timp ce copiii au ochiúorii închiúi pentru a
asculta ce se aude în natură toamna, soseúte Zâna Toamna:
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"Unii-mi spun toamna bogată,
AlĠii zâna cea brumată,
Eu golesc grădinile
Să umplu cămările.
Dar sunt tare suparată,
Că umbrela-mi preferată
A rămas neterminată.
Eu m-am pregatit de drum
ùi vă rog pe voi acum,
Cu toĠi să mă ajutaĠi
Umbrela să-mi terminaĠi...."
Copiii o ajuta pe Zâna úi îi decorează umbrela cu ajutorul frunzelor adunate din
jurul copacului.
Zâna le mulĠumeste copiilor pentru ajutor úi le spune că mai are nevoie de
ajutorul lor.
Zâna Vara jucăuúa i-a ascuns comoara cu toate bogăĠiile pe care le aduce
oamenilor, aceasta i-a lăsat doar o hartă úi pentru a ajunge la comoara trebuie să o
descifreze.
Educatoarea: "Zâna ne-a rugat frumos să o ajutam puĠin/
ùi la multe întrebări să răspundem dacă útim"
Copiii sunt încântaĠi să participe la o vânătoare de comori úi doresc să ajute Zâna
pentru a parcurge traseul hărĠii.
Întreb copiii dacă sunt pregătiĠi pentru a pleca în căutarea comorii úi le propun
să ne încălzim înainte de a porni la drum.
TranziĠie: "Bate vântul frunzele"
Zâna Toamna propune copiilor să zboare ca păsărelele până la primul indiciu
arătat de hartă, acolo copiii au de rezolvat o sarcină pentru a merge mai departe.
SARCINA NR 1: "Vântul jucăuú a amestecat frunzele căzute la pământ, umpleĠi
coúuleĠul cu frunze de diverse culori úi forme, ve-Ġi avea nevoie de ele mai târziu"
"Bat din palme, clap, clap, clap,
Din picioare, trap, trap, trap.
Ne-nvârtim, ne răsucim,
Printre frunze să păúim.
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Hai la dreapta uite-aúa
ùi la stânga tot aúa,
Ne-aplecăm, ne ridicăm
Frunzele să adunăm"
SARCINA NR 2: "UmpleĠi coúuleĠul cu castane úi mai mari úi mai mici, le vei
găsi sub copacul din care au căzut, în timp ce căutaĠi castanele, mergeĠi ca piticii."
Ne reamintim mersul piticului : "Noi suntem piticii
SARCINA NR 3: "CULORI AMESTECATE" Copiii vor picta pe foi cu
acuarele puncte ܈i linii în duct continuu curbe sau frânte cu cât mai multe culori. Apoi
copiii vor Ġinti foile cu baloane cu apă astfel încât culorile să fuzioneze între ele. Foile
se lasă la uscat, apoi vom identifica forme în amestecul de culori - un cadou pentru
Zână Toamna
SARCINA NR. 4: "Realizează o carticică cu cele mai frumoase frunze ale
toamnei. Foloseúte crenguĠele subĠiri pentru a lega cărticica úi a܈ează frunzele preferate
pe fiecare pagină pentru a le presa." După realizarea cărticelelor verificăm harta,
ultimul drum ne duce catre comoară, nerăbdători, copiii aleargă către ea. Descoperă un
coú cu bogăĠiile toamnei: fructe, legume, flori. Zâna Toamna mulĠumeúte copiilor
pentru ajutor úi drept răsplată, va impărĠi cu noi
darurile ei. Aceasta ne invită să jucăm jocul: "Ghiceúte ce ai gustat". Astfel,
copiii, având ochii acoperiĠi cu o mască trebuie să ghicească prin intermediul gustului
dar úi al mirosului fructul/leguma gustată.
Astfel, copiii au ajutat Zâna să iúi găsească comoara úi au descoperit toamna prin
intermediul tuturor simĠurilor: văz, auz, miros, gust, pipăit.
Propun copiilor să îi mulĠumim úi noi toamnei pentru toate surprizele dansând
"Dansul frunzelor"
Toamna: "Tuturor vă mulĠumesc
ùi din suflet vă doresc
Anotimpul care vine
Să fie mai bun ca mine"
EVALUAREA ACTIVITĂğII
ÎncântaĠi de frumuseĠea anotimpului toamna, copiii realizează cu ajutorul
materialelor realizate, macheta "Comorile toamnei".

115

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, februarie, 2022
Promovarea imaginii ܈colii

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

Deschiderea spre nou se realizează datorită cadrelor didactice pregătite care
intervin in favoarea acestei dezvoltări continue a ܈colii. Analizând ceea ce se cere de
la unitatea de învă܊ământ, putem stabilii ܈i cum anume o putem promova. Beneficiarii
atat directi, cat si indirecti(elevii, părintii) sunt cei ce intră în contact cu mediul ܈colar,
comunitatea fiind astfel influen܊ată de ܈coala.
Dezvoltarea de parteneriate eficiente la nivel local, judeĠean, na܊ional în scopul
promovării imaginii úcolii úi a corelării ofertei educaĠionale cu cerinĠele de pe piaĠa
muncii locale/regionale. Promovarea imaginii úcolii prin diverse surse informaĠionale
(presă scrisă, presă online, internet).
Promovarea imaginii unităĠii noastre úcolare reprezintă o prioritate pentru o bună
colaborare între cei trei parteneri educaĠionali: úcoală-elevi-părinĠi.
EvoluĠia tehnologică, diversificarea mijloacelor de tip mass-media úi multimedia, lărgirea orizontului informaĠional al societăĠii actuale, a determinat o creútere a
atenĠiei ce trebuie acordată promovării instituĠiei noastre úcolare úi asupra formării unei
imagini reale în viziunea partenerilor educaĠionali reprezentaĠi de elevi, părinĠi úi alĠi
parteneri (locali, regionali, naĠionali, economicim ú.a.m.d.).
Colaborarea eficientă cu toĠi reprezentanĠii minorităĠilor etnice prin promovarea
unor proiecte focalizate pe reducerea abandonului úcolar prin Comisia de Combatere a
Discriminarii în Mediul ܇colar. Integrarea elevilor în ܈coala prin promovarea
interculturalita܊ii ܈i susĠinerea elevilor cu dezavantaj social úi conduite de risc, dar ܈i
susĠinerea elevilor în abilităĠi.
Activită܊ile extracurriculare dau o alternativă sănătoasă, practică ܈i creativă de a
ocupa timpul liber al elevilor, institu܊ia de învătământ ce promovează astfel de activită܊i
beneficiind de imaginea pozitivă binemeritată, atât la nivel local, cât ܈i jude܊ean sau
na܊ional. Activitatea extracurriculară e o componentă educaĠională valoroasă úi
eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenĠie, adoptând el, în primul
rând, o atitudine creatoare, atât în modul de realizare al activităĠii, cât úi în relaĠiile cu
elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a
elevilor.
Imaginea ܈colii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce au ace܈tia
nevoie: educa܊ie de calitate, accesul la ofertele educa܊ionale, individualizarea învă܊ării,
combaterea discriminarii, reducerea violentei, promovarea unui comportament moral
pozitiv, ܈i participarea la activita܊i extra܈colare. ܇coala noastră, în ochii comunită܊ii,
este rezultatul unei munci constante.
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Activită܊ile extra܈colare sprijină promovarea imaginii institu܊iei ܈colare. Copilul
traie܈te într-o lume dominată de mass media, influen܊ele nefaste ale televizorului ܈i
calculatorului ac܊ionând asupra sănătă܊ii psihice ܈i morale. Acestea contribuie la
transformarea elevilor în persoane incapabile de a se controla comportamental ܈i
emotional. Activită܊ile de acest gen, cu o deosebită influentă formativă, au la bază
toate formele de ac܊iuni turistice, ateliere de creatie, concursuri ܈i parteneriate cu alte
institu܊ii.
Educa܊ia de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice,
fiecare contribuind individual asupra imaginii, de ansamblu, a institu܊iei ܈colare.
Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece aceasta imagine pozitivă se
crează greu ܈i se poate pierde rapid.
Starea în care ne aflăm ne-a determinat să fim părta܈i ai unei schimbări radicale,
o adevărată revolu܊ie, în abordarea procesului didactic dintr-o altă perspectivă, prin
înlocuirea în totalitate a interac܊iunilor face-to-face cu elevii ܈i cu întâlnirile mijlocite
de aplica܊iile din mediul virtual.
Desfă܈urarea procesului educaĠional exclusiv online, pentru cadrele didactice
din ciclul primar necesită colaborarea cu familiile elevilor, sprijin din partea acestora,
deoarece copiii nu posedă deprinderile necesare pentru a lucra pe platforme sau cu
aplica܊iile utilizate.Un alt impediment este acela că elevii depind de părin܊i deoarece
nu au propriul telefon pentru a se conecta (elevii din clasa pregătitoare, clasa I) ܈i este
necesar stabilirea unui program astfel încât adul܊ii, care nu sunt disponibili diminea܊a
din cauza serviciului, să fie acasă pentru a-i ajuta.
Educa܊ia digitală reprezintă o oportunitate modernă ܈i nouă al cărei rol nu este
de a înlocui contactul fa܊ă în fa܊ă ci de a fructifica posibilită܊i alternative de învă܊are.
Ele nu pot substitui procesul de predare- învă܊are-evaluare realizat la clasă în care
elevul utilizează manualul, caietul, fi܈ele de lucru independent, proiectele de grup,
scrisul la tablă, răspunsurile orale, colaborarea, socializarea.
Dar, în această epocă în care digitalizarea este inevitabilă ܈i necesară, includerea
aplica܊iilor î܈i demonstrează utilitatea.
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Rolul proiectelor în promovarea imaginii ܈colii

Profesor Barbu Marcela
Colegiul Na܊ional Mircea cel Bătrân, Râmnicu-Vâlcea


Misiunea Colegiului Na܊ional Mircea cel Bătrân, colegiu centenar în care îmi
desfă܈or activitatea de aproape 30 de ani, este definită printr-o strategie educaĠională
complexă, care presupune optimizarea constantă a ofertei educaĠionale, în raport cu
standardele de calitate naĠionale úi europene, Ġinând cont de idealurile úi exigenĠele
beneficiarilor direcĠi úi indirecĠi.
Această abordare de succes este susĠinută prin valorificarea tradiĠiilor colegiului,
dar úi printr-o adaptare permanentă la valorile unei societăĠi moderne úi dinamice. Prin
urmare, colegiul func܊ionează conform unui Plan de dezvoltare riguros, care vizează
cinci puncte strategice. Una dintre ele o reprezintă promovarea imaginii úcolii în
contextul climatului concurenĠial actual de descentralizare úi autonomie instituĠională.
În acest sens, toate cadrele didactice sunt activ implicate în diverse activită܊i de natură
a cre܈te vizibilitatea institu܊iei ܈i a face cunoscute rezultatele muncii, într-un parteneriat
permanent cu elevii, părin܊ii, mass-media ܈i comunitatea locală.
În ceea ce mă prive܈te, am fost ini܊iator ܈i/sau colaborator în proiecte jude܊ene,
na܊ionale sau interna܊ionale, în proiecte eTwinning ܈i Erasmus.
Unul dintre acestea, derulat în anul 2019, Programul de parteneriat educaĠional
LE FRANÇAIS PAR LA CHANSON ET LE CHANT CHORAL! a fost conceput de
către artistul Pierre Donoré ܈i se înscrie în activită܊ile complexe prilejuite de Saison
France-Roumanie (1 decembrie 2018-14 iulie 2019)- coordonator principal fiind
Institutul Francez. Obiectul acordului de parteneriat l-a reprezintă colaborarea dintre
parteneri în vederea organizării úi desfăúurării proiectului ‹‹Le français par la chanson
et le chant choral››, având în vedere úi faptul că în anul centenarului am considerat
necesar să evidenĠiem, mai mult ca oricând, faptul că România este o Ġară francofonă.
La nivelul jude܊ului Vâlcea, proiectul a fost implementat de profesori ܈i elevi ai
Colegiului Na܊ional Mircea cel Bătrân ܈i ai Liceului de Artă Victor Giuleanu, cu
sprijinul Consiliului Jude܊ean ܈i ARPF- sucursula Vâlcea.
Obiective
a) în ceea ce îi prive܈te pe elevi:
- reafirmarea ata܈amentului fa܊ă de o Europă a păcii, a ideilor ܈i a colaborării
- reînnoirea imaginii celor două popoare unul fa܊ă de celălalt
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- dezvoltarea unor reprezentări culturale úi a interesului pentru studiul limbii úi al
civilizaĠiei franceze, în scopul valorificării poten܊ialului intelectual al acestora ܈i al
dezvoltării unei perspective interculturale
- îmbunătă܊irea competen܊elor lingvistice ale elevilor implica܊i în proiect
- deschiderea către Fran܊a ܈i limba franceză a tinerilor români
- abordarea într-o manieră interdisciplinară a studiului limbii franceze
- familiarizarea cu lucrul în echipă
b) în ceea ce îi prive܈te pe părin܊i:
- conútientizarea importan܊ei rolului activităĠilor opĠionale úi de voluntariat în
dezvoltarea armonioasă a copiilor ܈i în crearea unor reprezentări multi ܈i interculturale
c)în ceea ce priveúte cadrele didactice implicate
- să fie motivate să descopere noi metode de stimulare a interesului copiilor pentru
învăĠarea limbii franceze
- să-úi formeze o atitudine pozitivă faĠă de metoda proiectelor, ca metodă de lucru în
sprijinul unui învăĠământ de calitate, performant, novator.
Beneficiari:
• direcĠi: elevii implicaĠi, părinĠii acestora úi cadrele didactice implicate
• indirecĠi: comunitatea locală.
Proiectul a fost mediatizat pe re܊elele de socializare, în mass-media, pe site-urile
institu܊iilor partenere, iar spectacolul a reunit, pe lângă elevii corului, părin܊i, cadre
didactice francofone ܈i reprezenta܊i ai comunită܊ii locale, unii dintre ei fiind ܈i sponsori
ai activită܊ii. A fost o oportunitate deosebită pentru munca în echipă, pentru depă܈irea
barierelor între discipline ܈i a celor lingvistice, pentru a reuni energii în favoarea unui
proiect ce a eliberat energii creatoare, o atitudine deschisă ܈i formativă.
Atunci când beneficiarii actului educativ primesc ceea ce doresc ܈i ceea ce au
nevoie, imaginea ܈colii nu poate fi decât una benefică, rela܊iile se polarizează în
sentimente de încredere reciprocă ܈i respect, iar rezultatele vor fi pe măsură.
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ROLUL ACTIVITĂğILOR EXTRACURRICULARE
ÎN PROMOVAREA IMAGINII ܇COLII


Prof. înv. primar Barticel Mirela Mihaela
܇coala Gimnazială Nr. 1 Râmnicu Sărat, jud. Buzău


,,ùcoala trebuie să urmărească tot timpul ca tânărul să părăsească băncile ei nu ca
specialist, ci ca o personalitate armonioasă.’’( Albert Einstein)
Domeniul extracurricular acoperă o arie foarte largă de activităĠi, cu o tipologie
extrem de variată. Nu se desprinde o definiĠie comună a acestora sau măcar o
operaĠionalizare, prin indicarea activităĠilor concrete care ar intra în sfera celor
extracurriculare. Limitele a ceea ce înseamnă extracurricular sau se încadrează în sfera
activităĠilor extracurriculare nu sunt clare. Această situaĠie are úi efecte pozitive – o
arie largă de activităĠi, oportunităĠi creative úi inovative în acest sens, dar úi efecte
negative – neexistând o operaĠionalizare clară, competenĠele dezvoltate, rezultatele
acestor activităĠi devin dificil de măsurat úi evaluat.
În general, în viziunea părĠilor implicate, activităĠile extracurriculare se referă la
orice activitate care se abate de la ora clasică, fie că este în timpul sau în afara
programului úcolar, dar mai puĠin riguroase decât cele formale úi desfăúurate în afara
incidenĠei programelor úcolare, conduse de persoane calificate, cu scopul completării
formării personalităĠii elevului asigurată de educaĠia formală sau dezvoltării altor
aspecte particulare ale personalităĠii acestuia.
Mai mult, metodele de predare a curriculumului care presupun interacĠiune, joc
(metoda de învăĠare prin joc, metoda portofoliului), sunt considerate ca fiind parte a
activităĠilor extracurriculare. ActivităĠile extracurriculare sunt venite din nevoia ca
úcolile să „asigure experienĠe care să susĠină dezvoltarea în ansamblu a elevilor”
(Holland & Andre, 1987), depind de contextul mai larg, sunt parte a sistemului úcoală
– familie –comunitate.
ActivităĠile extracurriculare sunt activităĠi complementare activităĠii de învăĠare
realizată la clasă, urmăresc lărgirea úi adâncirea informaĠiei, cultivă interesul pentru
diferite ramuri ale útiinĠei, atrag individul la viaĠa socială, la folosirea timpului liber
într-un mod plăcut úi util, orientează elevii către activităĠi utile care să întregească
educaĠia úcolară. De aceea úcoala trebuie să fie deschisă spre acest tip de activitate
care îmbracă cele mai variate forme.
Impactul/Beneficiile activită܊ilor extracurriculare
ActivităĠile extracurriculare reprezintă un element cheie în politicile educaĠionale
întrucât au un impact pozitiv asupra dezvoltării personalităĠii tânărului, asupra
performanĠelor úcolare úi asupra integrării sociale în general. Dacă in úcoală suntem
mai închistaĠi, încorsetaĠti de pereĠi úi reguli, activităĠile extracurriculare oferă elevilor
oportunităti multiple de recreere, le valorifică potenĠialul intelectual úi aptitudinile, le
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stimulează imaginaĠia, creativitatea úi iniĠiativa, dezvoltându-le úi spiritul de
competiĠie, dar úi de echipă. Copiii îúi petrec prea puĠin timpul in mijlocul naturii, ei
preferând să stea mai mult în faĠa televizorului si calculatorului, de aceea trebuie
impulsionaĠi să iasă în aer liber.
ActivităĠile extracurriculare îi formează úi le oferă copiilor ocazia de a avea propria
părere úi de a căpăta mai multe abilităĠi de învăĠare.
ActivităĠile extraúcolare se desfăúoară într-o atmosferă neformală, ceea ce contribuie
la încheierea învăĠării formale.
ActivităĠile extraúcolare îi ajută pe copii să-úi exprime emoĠiile, să cunoască lucruri
noi úi totodată să se simtă importanĠi pentru societate.
Prin activităĠile extracurriculare scade probabilitatea de abandon úcolar.
Clasificarea activităĠilor extracurriculare
1. ActivităĠi desfăúurate în mediul úcolar
Manifestări pentru promovarea unor noi educaĠii
Cluburile sau cercurile de elevi
ConsultaĠiile úi meditaĠiile
Serbările úcolare
Programul ùcoală după úcoală
ActivităĠile cu părinĠii, cu úcoala úi comunitatea locală
Concursurile úi olimpiadele úcolare
ActivităĠi culturale precum: cenacluri, editarea unei reviste, vizionarea unor spectacole
cultural- artistice
Alte activităĠi distractive.
2.ActivităĠi desfăúurate în afara mediului úcolar
Excursiile úi vizitele didactice
Taberele úcolare
ActivităĠi specifice extracurriculare ce funcĠionează în Palatul copiilor, în alte
organizaĠii sau Case de Cultură
ùcoala de week-end
Concluzii
ActivităĠile extracurriculare organizate cu diferite evenimente aduc un aport eficient în
educaĠia copiilor
Produc parteneriate reale atat cu părinĠii cât úi cu comunitatea
Constituie experienĠe didactice care maximizează potenĠialul copiilor
“Dibăcia învăĠătorului nu este decât aceea de a trezi curiozitatea minĠilor tinere, ca să
le potolească apoi această curiozitate, pe care numai fiinĠele fericite o au vie úi
sănătoasă. CunoútinĠele vârâte cu de-a sila în minte o astupă úi o înăbuúă. Ca să mistui
útiinĠa trebuie s-o înghiĠi cu poftă”.(Anatole France)
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Promovarea imaginii ܈colii


Prof. Barto ܈Paula-Karina
܇coala Gimnazială Cătina, Jude܊ul Cluj


Motto: “O Юcoală care să corespundă perfect аinutei sale e o adevarată instituаie
pentru cultivarea omului. „ John Amos Comenius
În zilele noastre, unitatea de învă܊ământ trebuie să fie pregătită să facă fa܊ă unor
cerin܊e tot mai complexe din partea societă܊ii contemporane ܈i să î܈i revendice locul
său în via܊a copiilor pe care îi educă dar ܈i în centrul comunită܊ii.Cerin܊ele
beneficiarilor fac din unitatea de învă܊ământ un cadru viu, un mediu în continuă
schimbare. Internetul, privit cu reticien܊ă ini܊ial, a devenit acum un mediu de
promovare nelimitat, prin care o ܈coală î܈i poate construi o imagine.
܇coala este un element esen܊ial al oricărei comunită܊i prin resursele umane pe
care le are, dar ܈i prin spa܊iile de învă܊are disponibile.
Imaginea ܈colii este un complex constituit din istoria organiza܊iei ܈colare,
calitatea ofertei educative, performan܊ele sale ܈i stabilitatea institu܊ională, prestigiul în
comunitate.În conturarea unei strategii de optimizare a imaginii unei ܈coli, se ܊ine cont,
în primul rând, de obiectivele institu܊iei ܈colare, dar ܈i de orizontul de a܈steptare al
comunită܊ii. Factorul principal în crearea imaginii ܈colii îl reprezintă calitatea
procesului instructiv ܈i educa܊ia asociată cu calitatea cadrelor didactice.
Imaginea unei ܈coli este cel mai bine promovată prin ac܊iuni desfă܈urate, în
contextul domeniului de activitate. Calitatea ܈colii depinde de factorul uman, atat de
cadrele didactice, elevi ܈i orice alte persoane care lucrează în ܈coală, toate acestea
influen܊ează imaginea pe care beneficiarii serviciilor ܈colii ܈i-o formează despre
activită܊ile organiza܊iei ܈colare. Locul central în actul de construire a imaginii unei ܈coli
este conferit de calitatea tuturor proceselor instructive ܈i educative care au loc în ܈coală,
calitate regăsită în nivelul de satisfac܊ie al beneficiarilor: elevi, părin܊i, communitate
fa܊ă de serviciile oferite de ܈coală.
Elaborarea strategiei prinvind promovarea imginii ܈colii:
Punctele forte ale ܈colii, comparative cu ܈colile din regiune;
Punctele slabe ale ܈colii;
Puncte de credibilitate: x ani de la fondare, y număr de absolven܊i, z not medie
de absolvire, rata de promovabilitate la Evaluarea Na܊ională;
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Puncte de contact ale ܈colii cu mediul extern: profesori, elevi, facilită܊ile fizice
ale ܈colii, pagina de facebook, etc.
Puncte de diferen܊iere;
Determinarea unei pozi܊ii dorite:
Elaborarea ofertei educa܊ionale, ce oferă ܈coala unui elev, părinte.
Împăr܊irea anului în perioade de promovare active ܈i perioade promovare
passive. De exemplu: În perioadele premergătoare deciziei de alegere a ܈colii părin܊ii
܈i elevii trebuie informa܊i active despre oferta educa܊ională a ܈colii, Astfel, în perioada
iulie-august trebuie să aibă loc majoritatea ac܊iunilor de promovare, iar pe parcursul
întregului an ܈coala trebuie să fie vizibilă.
Definirea ac܊iunilor propriu zise de promovare;
Definirea canalelor de promovare: Online, Fizic (evenimente, ܈edinte cu
părin܊ii), Media, etc.
Promovarea imaginii ܈colii noastre este rodul activită܊ilor derulate în parteneriat,
ceeea ce conferă avantaje evidente, deoarece se creează rela܊ii de colaborare, se
aprofundează diverse probleme educative ܈i nu în ultimul rând, au loc schimbul inter
܈i intra disciplinare.
Cu ajutorul comunită܊ii ( primăriei, a asocia܊iilor ܈i a firmelor private), dar nu în
ultimul rând a profesorilor ܈i a elevilor (care au participat la diferite activită܊i
extra܈colare), am reu܈it să contribuim la “umanizarea” institu܊iei noastre ܈i a func܊ionat
ca un excelent mecanism de promovare.
Activită܊ile extra܈colare sprijină promovarea imaginii ܈colii, ele au o deosebită
influen܊ă formative, au la bază toate formele de ac܊iuni turistice, ateliere de crea܊ie,
concursuri ܈i parteneriate cu alte institu܊ii. Activită܊iile extra܈colare dau o alternativă
sănătoasă, practică ܈i creative de a ocupa timpul liber al elevilor, institu܊ia de
învă܊ământ ce promovează astfel de activită܊i beneficiind de imaginea pozitivă
binemeritată, atât la nivel local, cât ܈i jude܊ean sau na܊ional.
Promovarea imaginii ܈colii se realizează prin publicarea tuturor reu܈itelor,
internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele ܈i produsele
activită܊ilor.
Prin combaterea violen܊ei din unitatea ܈colară, reducerea incidentelor din cadrul
acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleran܊ei ܈i a uni spirit moral-civic
pozitiv în care elevii se integrează cu u܈urin܊ă, se creează treptat o imagine pozitivă a
܈colii.
În concluzie, imaginea ܈colii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce
a܈teaptă ܈i ce au nevoie: educa܊ie de calitate, accesul la ofertele educa܊ionale,
individualizarea învă܊ării, combaterea discriminaării, reducerea violen܊ei, promovarea
unui comportament moral pozitiv ܈i participarea la activită܊i extra܈colare. ܇coala
noastră, în ochii comunită܊ii, este rezultatul unei munci constante.
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Educa܊ia de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice,
fiecare contribuind individual asupra imaginii de ansamblu a institu܊iei ܈colare.
Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece această imagine pozitivă se
creează greu ܈i se poate pierde u܈or.
Bibliografie:

Negrilă Iulian, Marketing educa܊ional
http://edict.ro/promovarea-imaginii-scolii/
http://www.scritube.com, Marketingul educational
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DEZVOLTAREA LIMBAJULUI ELEVILOR DIN CICLUL PRIMAR
PRIN DRAMATIZAREA FABULELOR

Profesor învă܊ământ primar Bere ܈Andrea Iulia
܇coala Gimnazială ”Teodor Mură܈anu”, Turda




Ideea ce stă la baza acestei lucrări este de a scoate în evidenĠă câteva aspecte
despre importanĠa fabulelor în procesul de dezvoltare al elevului din ciclul primar úi de
a sublinia o metodă foarte importantă, prin care ne putem apropia de desăvârúirea
acestui obiectiv. Această metodă este luată din sfera ludicului úi vreau să demonstrez
că nu este doar pentru a încânta pe alĠii, úi aici mă refer la spectatorii ocazionali, ci de
a întări ideea că sunt mai multe căi, prin care copiii pot învăĠa.
O astfel de cale este dramatizarea, mai exact dramatizarea fabulelor. De ce
fabulele? Din simplul motiv că fabulele merită mai multă atenĠie, decât li se acordă în
prezent, chiar úi în programa úcolară, ele fiind o sursă inepuizabilă de învăĠăminte úi
chiar o incursiune într-o lume plină de fantezie úi umor. Avem o serie de scriitori
valoroúi, români úi nu numai, care asociază unele tipuri umane cu anumite măúti
animaliere, într-un mod didactic foarte evident, tocmai pentru a satiriza anumite
moravuri omeneúti cu scopul de a le îndrepta.
Esop, fiind considerat “părintele fabulei”, La Fontaine sau Grigore Alexandrescu,
lăsând în urmă un număr aúa de mare de fabule ce pot fi studiate în scop instructiv,
constituie o sursă inepuizabilă de punere în practică a jocului de rol.
ùtiind că de la vârsta de 7 ani copilul intră în perioada operaĠiilor concrete, nu ar
trebui să ne fie greu să jucăm roluri úi prin aceste roluri să transmitem atât cunoútinĠe,
cât úi sentimente sau principii demne de urmat.
Sunt sigură că reprezentările vor fi diferite, însă pornesc de la principiul “cele bune să
se adune, iar cele rele să se spele”. Modul în care li se prezintă úi mediul în care sunt
expuse cunoútinĠele dezvoltă potenĠialul fiecărui elev.
Prin ore distincte úi cu accente diferite, orele de dramatizare trebuie să ofere
libertatea profesorului să-úi aleagă fabulele după preferinĠele úi nevoile clasei.
Trebuie să încurajăm pe cei timizi, să temperăm pe cei vulcanici, să îndreptăm
greúeli, să convingem pe sceptici, să apreciem originalitatea, să râdem de situaĠiile
comice, să sensibilizăm, să controlăm gesturi, să redimensionăm relaĠiile dintre
profesor úi elev úi să ne bucurăm împreună dezvoltând personalităĠi ce vor sta la baza
societăĠii viitoare.
Fabulele, având o valoare simbolică mai amplă, captează úi antrenează elevii
mult mai eficient atunci când sunt predate, mai apoi puse în valoare cu ajutorul
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dramatizărilor, deoarece “aúa cum este ea configurată la ora actuală, didactica limbii úi
literaturii române ca limbă maternă, apare ca o disciplină înscrisă în sfera didacticilor
specifice – domenii dinamice, orientate deopotrivă teoretic úi practic.”4
Fabulele pot fi introduse în procesul instructiv – educativ încă din primele clase,
condiĠia fiind proiectarea corectă úi adaptarea la particularităĠile elevilor. Indiferent că
e oră de lectură sau opĠional, care cuprinde fabule, dascălul trebuie să-úi pună în valoare
creaĠia úi să stabilească atât scopurile, cât úi conĠinuturile, astfel încât lecĠia să fie un
real succes.
Pe lângă ora de limba română, în care se predă o fabulă, mai există varianta de
introducerea unui opĠional în orar, o disciplină care să ofere elevilor úansa de a avea o
oră pe săptămână la dispoziĠia lor, doar în acest scop, de a experimenta arta dramatizării
fabulelor. Această opĠiune stă la latitudinea profesorului, în cazul în care acesta observă
că elevilor le place teatrul sau că ar avea nevoie de o învăĠare interactiv-creativă.
“Dezvoltând acest tip de învăĠare, cadrele didactice stimulează elevii să devină
capabili să elaboreze proiecte personalizate de învăĠare, să-úi asume responsabilitatea
desfăúurării învăĠării, conútientizând, aplicând, (auto)evaluând, gestionând úi
dobândind progresiv autonomie în propria formare.(…) ÎnvăĠarea interactiv-creativă
este necesară pentru a crea omul creativ, un constructor de idei care nu rămâne
suspendat în sistemul sau ideativ, ci îl foloseúte pentru a elabora decizii úi a rezolva
problemele vieĠii prin acĠiune. Acest tip de învăĠare nu se opune învăĠării úcolare
clasice, ci este o nouă calitate a acesteia prin obiectivele pe care le urmăreúte privind
formarea personalităĠii umane.”5
Limbajul constituie principalul instrument de instruire úi cel mai bun mijloc de
transmitere úi achiziĠie de cunoútinĠe. Cu ajutorul fabulelor elevii vor comunica mai
bine cu cei din jur; îúi vor putea prezenta mai uúor gândurile, vor manifesta sentimente,
îúi vor îmbogăĠi vocabularul cu expresii frumoase, literare úi vor relaĠiona cu cei din
jurul lor.
Aúadar, dramatizarea fabulelor, fie că sunt introduse, în programa úcolară, prin
intermediul orelor de limba úi literatura română, fie prin intermediul unei discipline
opĠionale de nivelul CDù sau chiar úi la orele de educaĠie civică, rămân o sursă
inepuizabilă de lecĠii profunde.
Asachi: „fabula, numită úi basnă sau apolog, este o compunere didactică, adică
învăĠătoare, să poate zice că este făcută o regulă practică întreu de a câútiga
înĠelepciune vieĠuirii cu oamenii”.


4

Alina Pamfil, METODICA ùI PRACTICA PREDĂRII LIMBII ùI LITERATURII ROMÂNE Syllabus ID, Universitatea „BabeúBolyai” Facultatea de Psihologie úi ùtiinĠe ale EducaĠiei Pedagogia ÎnvăĠământului Primar úi Preúcolar Forma de învăĠământ: IDD
5 Bocoú, Muúata, Instruire interactivă. Repere pentru reflecĠie úi acĠiune, Cluj-Napoca, Editura Presa Universitară Clujeană, 2002
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Promovare a imaginii ܈colii prin implicare în proiecte Erasmus+

Profesor de psihopedaogie specială, Diana Mihaela BÎRA

Motto: "ToĠi trăim sub acelaúi cer dar nu toĠi avem acelaúi orizont."
- Konrad Adenauer

Poate fiecare profesor a încercat să răspundă la un moment dat la întrebări de
genul: De ce nu toĠi elevii mei progresează în acelaúi fel? Cum pot să-i ajut pe cei care
învaĠă mai greu? Sunt eu suficient de pregătit pentru ai în܊elege ܈i ai ajuta pe ei să
înĠeleagă?
Un prim pas în oferirea răspunsurilor la aceste întrebări stă în faptul că profesorul
ar trebui să accepte, în primul rând, diversitatea dintr-o clasă; faptul că fiecare elev are
propriile sale capacităĠi intelectuale, diferite de cele ale altor colegi, că fiecare are stilul
său propriu de a învăĠa úi fiecare are nevoile sale în privinĠa asimilării de informaĠii.
Aúadar, unul dintre cele mai importante aspecte ale învăĠământului actual este nevoia
sa de adaptare la necesităĠile copiilor, oricare ar fi acele necesităĠi úi oricare ar fi copiii
– fie că sunt copiii cu CES, fie că pur úi simplu sunt copii cu un ritm mult mai încet de
învăĠare.
S-au făcut studii în domeniu, am participat la cursuri de formare, dar considerăm
că se poate face mai mult în România, deoarece copiii cu deficien܊ă sunt încă privi܊i cu
suspiciune de semenii lor. Stigmatizarea persoanelor cu CES izvoră܈te din lipsa de
educa܊ie, de informa܊ie, din necunoa܈tere deplină a ceea ce sunt aceste persoane, a ceea
simt, a ceea ce gândesc ܈i pot face ace܈tia. Verdictul dat fără milă de cei necunoscători
în cauză ܈i modul în care sunt privite persoanele cu CES de societatea noastră, nu face
altceva decât să-i dezumanizeze ܈i să-i facă să se simtă inutili sau inadapta܊i. De aceea
se impune nu numai sensibilizarea, înlăturarea stigmatizării ܈i a etichetării acestor
persoane, prin cunoa܈terea specificului copiilor cu CES, ci ܈i găsirea unor metode de
abordare în ܈coală, care să-i ajute să se integreze mai u܈or, să asimileze cuno܈tin܊e ܈i
să-܈i formeze abilită܊i.
Astfel, pentru a ne deschide orizontul cunoa܈terii problematicii acestei categorii
de elevi, pentru a experimenta ܈i alte modele de abordare a lucrului efectiv cu elevii ce
au cerin܊e educative speciale, Centrul ܇colar de Educa܊ie Incluzivă Buzău derulează în
perioada 2019 – 2022 proiectul ERASMUS + KA 2 – Parteneriate strategice în
domeniile educa܊iei, formării ܈i tineretului, School exchange about good practices in
Special Needs Education.
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Acest proiect vizează cunoa܈terea strategiilor, metodologiilor ܈i a instrumentelor
pentru a include to܊i elevii în educa܊ie ܈i pentru a învă܊a cum func܊ionează educa܊ia
incluzivă în ܊ările partenere participante ܈i cum este într-adevăr posibilă depă܈irea
segregării elevilor cu nevoi speciale.
܇colile partenere, implicate în proiect sunt: Centrul ܇colar de Educa܊ie Incluzivă
Buzău – în calitate de coordonator, ܇coala Gimnazială ,,Sf. Apostol Andrei” Buzău,
Escola Básica Integrada da Praia da Vitória – Azore – Portugalia, Istituto Comprensivo
,,Lombardo Radice- Pappalardo” – Sicilia – Italia ܈i 5o Dimotiko Sxoleio – Tirnavou
– Grecia.
Scopul general al proiectului este acela de a încuraja colaborarea ܈i integrarea în
educa܊ie, oferind participan܊ilor cuno܈tin܊e ܈i inspira܊ie pentru ca educa܊ia incluzivă să
devină realitate în institu܊ia de provenien܊ă. Astfel, participarea la acest proiect va
reprezenta un prilej de a valorifica bunele practici europene cu privire la metode ܈i
tehnici de incluziune. Activită܊ile organizate constituind un bun prilej pentru
promovarea ܈i diseminarea unor abordări diverse ale metodelor active ܈i interactive de
predare utilizate în activitã܊ile didactice, cât ܈i o oportunitate pentru realizarea unui
schimb de bune practici între profesori de diferite discipline, din diferite sisteme
educa܊ionale ale Uniunii Europene.

Obiectivele proiectului:
Activită܊ile desfă܈urate în cadrul mobilită܊ilor ce au avut loc până în prezent au
avut un numitor comun în ceea ce prive܈te condi܊iile de care are nevoie copilul cu CES
sunt:
x
x
x
x
x
x

CondiĠii de stimulare úi sprijin a dezvoltării din cele mai timpurii perioade;
Flexibilitate didactică;
Adaptarea curriculumului la posibilităĠi individuale;
Individualizarea educaĠiei;
Programe individualizate de intervenĠie;
Integrare úcolară úi socială.
Dintre activită܊ile desfă܈urate în mobilitatea C6 Meeting in Romania with
students –realizată la Centrul ܇colar de Educa܊ie Incluzivă Buzău, putem
aminti:

9 Intercultural awareness activities / Cognitive stimulation – „Touch the
stars”/Occupational Therapy – „Creativity and fantasy”
9 Forming personal autonomy – „From the European cuisine...” (Activity in Public
food laboratory)
9 Occupational Therapy / Socialization – „Seed and you will reap”/Occupational
Therapy
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9 Forming personal autonomy – „From the Romanian cuisine...” (Activity in Public
food laboratory)
9 Activity: Socialization – „The art of friendship
9 Forming personal autonomy – „Beloved is my national garment” (Activity in
Textile confection workshop) /Activity – Lego workshop in the Museum
9 Sport activity / competition „Friendship cup”
9 Activity – Lego workshop in the Museum

C3 Mixed Ability Classes Portugal , Azores–în cadrul acestei mobilită܊i au fost
prezentate metodele utilizate în cadrul claselor incluzive ce pot îmbunătăĠi semnificativ
performanĠa tuturor elevilor. Cel mai important lucru de luat în considerare este că
predarea în cadrul diversităĠii implică predarea pentru fiecare individ în parte. ğinând
cont de interesele fiecărui elev, de experienĠele úi Ġelurile sale se face, de fapt, un pas
important în educarea elevilor úi integrarea lor în societate, după terminarea studiilor.
Din acest punct de vedere, poate una dintre cele mai mari provocări căreia trebuie să-i
facă faĠă un profesor este adaptarea stilului de predare astfel încât să corespundă
necesităĠilor fiecărui elev în parte.

WORKSHOP - ,,Comunicare augumentativă ܈i alternative” - Creare de materiale
folosind instrumente TIC
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Promovarea Grădini܊ei cu Program Prelungit Nr. 14 Timi܈oara


Birgian Roxana-Acvilina


De-a lungul timpului, fiecare directoare úi-a adus contribuĠia úi úi-a pus amprenta
pe dezvoltarea úi modernizarea grădiniĠei, iar acum pot spune ca avem o gradini܊ă cu
un colectiv de cadre didactice profesionist ܈i responsabil în tot ce face, cu un
management modern, o gradini܊ă care se bucură de apreciere din partea Inspectoratului
܇colar Timi܈, Consiliului Local Timi܈ ܈i mai ales din partea parin܊ilor ai căror copii
frecventează unitatea noastră.
Printre acestea amintim:
- crearea úi promovarea unei imagini instituĠionale pozitive în comunitate;
- elaborarea unor proiecte la nivel local, judetean,inerjudetean etc. care să vizeze
multiplicarea experienĠei pozitive úi aexemplarelor de bună practică în
managementul instituĠional;
- personalizarea ofertei educaĠionale la nivel instituĠional prin inovare,
diversificare úi flexibilizare a acesteia în funcĠie denevoile úi interesele partenerilor úi
beneficiarilor demersului educaĠional;
- colaborarea eficienta cu toti reprezentantii elevilor, parintilor si ai partenerilor
locali, ISJ Timi;܈
- armonizarea ofertei de servicii educaĠionale úi formare permanentă cu nevoile
specifice identi!icate în unitatea preúcolară úi comunitatea locală;
- promovarea imaginii instituĠiei úi factorilor ce îúi asumă responsabilităĠile în
procesele de descentralizare úi asigurare a calită܊ii educa܊iei.
Spa܊iul acestei grădini܊e î܊i vorbe܈te despre preocuparea oamenilor de a crea ܈i
lucra într-un mediu plăcut, atractiv, curat ܈i estetic. Amprenta creativită܊ii cadrelor
didactice se regăse܈te atât în spa܊iul exterior – în curtea grădini܊ei (amenajarea spa܊iului
verde) cât ܈i în interior. Pe peretele exterior al grădini܊ei, firma luminoasă este montată
pe peretele exterior dinspre u܈a de acces în institu܊ie. Fiecare sală de clasă este
personalizată, are notă distinctă dată de mobilier ܈i culoarea lui, mochete, perdele, toate
într-o armonie estetică care-i conferă căldură ܈i-l face primitor.
Grădini܊a oferă permanent părin܊ilor ܈i celor interesa܊i informa܊ii despre
institu܊ie, despre activită܊ile proiectate, desfă܈urate, rezultatele pozitive, prin afi܈area
la gazeta părin܊ilor, panouri de prezentare expuse pe holurile de intrare în grădini܊ă,
aviziere în sălile de clasă. Atmosfera din grădini܊ă, la primul contact, este una calmă ܈i
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caldă, comunicarea dintre oameni, dintre copii ܈i cadre didactice, personal nedidactic
este bună, calitatea activită܊ilor este dată de calitatea pregătirii fiecărui membru al
organiza܊iei, în parte.
Există un Regulament Intern, un cod etic, programul institu܊iei este respectat de
majoritatea membrilor organiza܊iei, există un serviciu pe unitate care monitorizează
activitatea zilnică, consemnând într-un registru evenimentele importante. Analizând
cele două păr܊i ale „aisbergului” culturii organiza܊ionale, putem eviden܊ia elemente
concrete ale specificului culturii grădini܊ei, din perspectivele „păr܊ii vizibile”, dar ܈i a
celei „invizibile”. Partea vizibilă este eviden܊iată de următoarele aspecte: Simboluri ܈i
sloganuri: deviza grădini܊ei „Educă prin iubire cu în܊elepciune!”, panoul de promovare
al grădini܊ei ܈i a activită܊ilor cu imagini ܈i cuvinte: educa܊ia centrată pe copil,
învă܊ământ formativ, educa܊ie de calitate, sigla grădini܊ei, logo-ul, revista grădini܊ei,
pliantul, calendar personalizat, etc.
Cultura organiza܊ională a institu܊iei reprezintă un amestec de valori ale
culturilor, eviden܊iate de literaturi de specialitate: cultura centrată pe persoană, pe
sarcini, pe putere, pe rol. Ritualuri ܈i ceremonii: lansarea proiectelor educa܊ionale în
prezen܊a partenerilor educa܊ionali, oferirea periodică, pentru cadrele didactice care sau remarcat, diplome, scrisori de mul܊umire, sărbătorirea ie܈irii la pensie a colegelor
(plachete, diplome, cadouri); participarea tuturor membrilor organiza܊iei la cursuri de
formare (PRET, metode interactive de grup, ), la acelea܈i sesiuni de comunicări ܈i
simpozioane, la concursuri ܈i festivaluri pentru pre܈colari („Voinicelul”, „Penelul
fermecat”); participarea tuturor membrilor organiza܊iei la festivitatea de deschidere a
noului an ܈colar, la sfâr܈it de an ܈colar, întâlnirea anuală cu ocazia sărbătorilor de iarnă
(pregătirea de urături, colinde pe specificul institu܊iei ܈i a oamenilor săi). ܉inuta
copiilor este una lejeră, fără uniformă, specifică vârstei pre܈colare. Jargonul folosit este
unul specializat profesiei didactice.
Personalul institu܊iei are, în general, o atitudine deschisă fa܊ă de copii ܈i părin܊i,
disponibilă pentru solu܊ionarea tuturor problemelor solicitate sau ivite. Partea
invizibilă a culturii organiza܊ionale este dată de: -norme – repartizarea sarcinilor în
mod echilibrat, în func܊ie de aptitudini; -valori – respectarea disciplinei, a regulilor
institu܊iei, stabilitatea locului de muncă ܈i chiar a spa܊iului sălii de clasă; -reprezentări
– ideal educa܊ional, profilul psihologic al educatorului de succes, calitate umană;
cadrele didactice au vis a vis de institu܊ie o reprezentare corectă, că este una
performantă, iar despre munca lor, că ele muncesc cel mai mult în compara܊ie cu
personalul didactic al celorlalte institu܊ii din municipiu, ceea ce este eronat, stima de
sine este foarte ridicată; -credin܊e conducătoare – dreptate, cinste, adevăr, sinceritate,
performan܊ă ܈i motto-ul „fiecare lucru pe care îl faci trebuie să te reprezinte pe tine ܈i
institu܊ia de unde provii„.
O importanată componentă a culturii organiza܊ionale o reprezintă cultura
managerială. Ea este dată de managerul institu܊iei, care oferă stabilitate organiza܊iei
prin: atitudinea deschisă fa܊ă de membrii organiza܊iei, accentuarea îndepliniri
obiectivelor propuse; ini܊iative ܈i propuneri benefice organiza܊iei, recunoa܈terea în
comunitate, comunicarea bidirec܊ională, climat prietenos, loialitate fa܊ă de valorile
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organiza܊iei. Adaptarea u܈oară la situa܊ii concrete, mereu dinamice, la procese în
construc܊ie, în schimbare, crearea unei culturi a calită܊ii au condus la cre܈terea nivelului
de satisfac܊ie a beneficiarilor direc܊i ܈i indirec܊i, întregii comunită܊i fa܊ă de educa܊ia
oferită de grădini܊ei
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PROIECT EDUCAğIONAL „Ziua por܊ilor deschise”

Prof. Înv. Preúc. Bîznă Tina Claudia


MOTTO: „Fiecare copil pe care îl instruim este un om dăruit societăĠii” Nicolae Iorga
ARGUMENT:
GrădiniĠa constituie o etapă fundamentală în dezvoltarea copilului, nu doar prin
conĠinutul útiinĠific al procesului instructiv – educativ, ci úi prin libertatea de acĠiune a
preúcolarului, care-i stimulează interesele de cunoaútere úi contribuie la lărgirea
câmpului de relaĠii sociale.
Preúcolaritatea este acea etapă de viaĠă în care libertatea trebuie pe deplin trăită
pentru ca viitorul adult să se simtă liber úi să fie capabil să úi-o cucerească prin propriile
forĠe.
În fiecare an în luna aprilie sau mai, grădiniĠa se pregăteúte cum útie ea mai bine să
primească cei mai mici dintre prichindei.
GrădiniĠa trebuie, întotdeauna, prezentată cu mult entuziasm úi pozitivism.
„Ziua porĠilor deschise” prilejuieúte copiilor, părinĠilor, bunicilor úi educatoarelor ,
realizarea unor activităĠi variate la care sunt invitaĠi să participe cu toĠii. În postura de
spectatori sau parteneri de „joc”, invitaĠii asistă sau iau parte la activităĠile deosebite
pregătite pentru această zi festivă. Dorim să sporească capacitatea de implicare a
părinĠilor, într-un demers formativ-educativ coerent, care să sprijine dezvoltarea
comportamentelor copiilor, în funcĠie de nevoile individuale ale acestora, pentru
integrarea lor în viaĠa socială.
SCOPUL PROIECTULUI:
•
Implicarea părinĠilor în viaĠa grădiniĠei, astfel încât să devină parteneri activi ;
•
Familiarizarea copiilor cu specificul activităĠilor desfăúurate în cadrul grupei de
preúcolari, în vederea unei adaptări optime la regimul úcolar.
OBIECTIVE SPECIFICE ALE PROIECTULUI:
•
Consilierea părinĠilor privind problematica educării copiilor;
•
Familiarizarea părinĠilor cu strategii specifice procesului de învăĠământ;
•
Formarea părinĠilor în spiritul ideii de parteneri egali úi responsabili în educaĠia
preúcolarului;
•
Convingerea părinĠilor pentru a investi în dezvoltarea personală a copiilor úi în
a grădiniĠei în ansamblu;
•
Atragerea preúcolarilor în desfăúurarea unor activităĠi comune;
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•
Dezvoltarea unor emoĠii úi sentimente pozitive ce pot favoriza activităĠile de
învăĠare viitoare;
•
Cunoaúterea cât mai bună de către copii, părinĠi, invitaĠi úi nu numai, ai lumii
minunate în care ne petrecem cei mai frumoúi ani ai copilăriei;
•
Dezvoltarea sentimentelor reciproce de înĠelegere úi afecĠiune, de
acceptare úi cooperare.
GRUP ğINTĂ:
•
Beneficiari direcĠi: preúcolarii, familiile preúcolarilor úi cadrele didactice;
•
Beneficiari indirecĠi: comunitatea locală.
DURATA PROIECTULUI: 4 ani.
NUMĂR PARTICIPANğI: nedeterminat;
RESURSELE PROIECTULUI:
- Resurse umane:
•
preúcolari;
•
cadre didactice, membri desemna܊i din cadrul institu܊iilor partenere;
•
familiile copiilor (părinĠi, bunici);
•
persoane din comunitate ܈i mass-media.
- Resurse materiale:
•
dotările din sălile de grupă;
•
materiale necesare desfăúurării activităĠilor propuse: rechizite, aparat foto
digital, computer, videoproiector, imprimantă, CD-uri, CD player.
- Resurse financiare: sponsorizări, dona܊ii.
PROMOVARE / MEDIATIZARE ùI DISEMINARE:
- la nivel local: organizarea de campanii de informare ܈i difuzare la nivelul fiecărei
instituĠii implicate în proiect (comisii metodice, avizier, consilii profesorale, întâlniri
cu părin܊ii);
- la nivel judeĠean: publicarea unor articole ܈i imagini în presa locală, afiúe în incinta
instituĠiilor partenere;
- la nivel naĠional: promovarea proiectului pe Internet, pe site-uri specifice.
ETAPELE PROIECTULUI:
- formarea echipei de proiect
- lansarea proiectului
- popularizarea proiectului / stabilirea de contacte
- desfăúurarea activităĠilor prevăzute în proiect
- finalizarea proiectului
REZULTATE AùTEPTATE:
•
Prezentarea unităĠii úcolare atât părinĠilor preúcolarilor, cât úi viitorilor elevi;
•
Stimularea motivaĠiei copiilor úi participarea lor activă;
•
Cunoaúterea de către copii a educatoarelor, precum úi a grădiniĠei în care vor
învăĠa;
•
ÎmbogăĠirea cunoútinĠelor copiilor prin implicarea lor în diversele activităĠi
commune;
•
Descoperirea copilului de către părinte sub diferite aspecte pe care le implică
colectivitatea;
•
Sporirea încrederii familiei in grădiniĠă;
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•
PărinĠii îúi vor împărtăúi experienĠele úi se vor împrieteni între ei;
•
Întărirea relaĠiei familie-grădiniĠă;
•
Crearea unui cadru festiv aparte prin implicarea cât mai multor invitaĠi, massmedia locală, reprezentanĠi ai ISJ Vrancea;
•
Prezentarea unor spectacole de către preúcolarii grupelor;
•
Transpunerea în lucrări a mediului instituĠional al grădiniĠei folosind diferite
materiale (desene decorative, picturi sugestive);
•
Realizarea unei expoziĠii cu lucrările copiilor.
ACTIVITATI PROPUSE:
1.
Matematică distractivă- atelier de lucru
2.
În lumea poveútilor- pies઼ de teatru
3.
Micii artiúti: Încondeierea ouălor de Pa܈ti- atelier de creaĠie
4.
Atelierul mâinilor dibace: Cadouri pentru Iepura܈- atelier de crea܊ie
5.
Întrece-te cu mine!- concurs sportiv
6.
Balul prin܊ilor ܈i al prin܊eselor- activitate demonstrativ઼
DETALII DESFાৡURARE ACTIVITા৫I:
Activit઼܊ile se vor desf઼܈ura ۺn s઼lile de grup઼ , ۺn intervalele orare indicate ۺn grafic,
coordonate de cadrele didactice responsabile.
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PROMOVAREA IMAGINII SCOLII

Prof. BOBOC SORINA LORELA
LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOVENI

De ce este important să promovăm imaginea unităĠilor úcolare în comunitate
Promovarea imaginii unităĠii noastre úcolare reprezintă o prioritate pentru o bună
colaborare între cei trei parteneri educaĠionali: ܈coală -elevi-părinĠi. Educa܊ia este
obligatorie, dar din fericire nici o institu܊ie nu poate for܊a alegerea. “Clientul” este liber
să aleagă. Această dependen܊ă a unită܊ii ܈colare de libertatea de alegere a elevilor face
ca úcoala să depindă de implicarea ei în modificarea nevoilor úi aúteptărilor acestora.
Informarea nu este de ajuns, úcoala trebuie să aibă capacitatea úi să fie pregatită
de a adapta programul educaĠional la nevoile în schimbare ale “clientilor”. ùcoala este
un element esenĠial al oricărei comunităĠi prin resursele umane pe care le are, dar úi
prin spaĠiile de învăĠare disponibile.
O úcoală/grădiniĠă responsabilă este garantul dezvoltării permanente a
comunităĠii. ùcoala-grădiniĠa, nu poate funcĠiona bine fără sprijinul comunităĠii,
aceasta reprezintă o resursă, oferindu-úi serviciile úi altor membri ai comunităĠii pe
lângă tinerii úcolarizaĠi úi contribuind astfel la dezvoltarea comunităĠii úi altfel decât
prin realizarea educaĠiei formale. Pentru a reuúi, o instituĠie educaĠională are nevoie să
se adapteze corespunzător mediului complex úi în continuă schimbare. Toate
activităĠile instituĠiei au loc úi sunt dependente de mediul exterior.
Managerii instituĠiilor au nevoie să înteleagă importanĠa mediului úi a
schimbarilor care se produc úi modul cum pot afecta succesul sau chiar supravieĠuirea
instituĠiei. Prevederea transformărilor potenĠiale ale macromediului, va da instituĠiei
timpul necesar pentru a planifica răspunsurile adecvate. Mediul poate fi într-o
transformare rapidă sau lentă. Într-un mediu stabil, forĠele demografice, economice,
ecologice, tehnologice, legislative úi culturale rămân stabile de la an la an.
Formarea imaginii unei organizaĠii se poate realiza aplicând o anumită
,,politică’’, ce Ġine pe de o parte de stilul managerial al conducătorului organizaĠiei úi
pe de altă parte de activitatea desfăúurată de angajaĠi-cadre didactice.
Managerul unei organizaĠii úcolare poate promova în mediul intern úi extern al
unitătii o imagine pozitivă a acesteia, printr-o planificare riguroasă, folosind metodele
úi tehnicile potrivite. De-a lungul timpului, activităĠile de formare úi promovare a
imaginii ܈colii noastre au fost: difuzarea informaĠiilor cu privire la oferta educaĠională,
programele ܈i proiectele educaĠionale, baza materială, resursele umane, rezultatele
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úcolare; consilierea părinĠilor privind orientarea úcolară; dezvoltarea de parteneriate
eficiente la nivel local, judeĠean, regional, na܊ional în scopul promovării imaginii
institu܊iei noastre úi a corelării ofertei educaĠionale cu cerinĠele de pe piaĠa muncii
locale / regionale; promovarea imaginii ܈colii prin diverse surse informaĠionale (presă
locală/ scrisă, internet).
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Dezvoltarea dimensiunii europene prin Erasmus +

Prof. Lucica BOCU
Colegiul Tehnic Auto “Traian Vuia” Foc܈ani, Vrancea


Con܈tientizând poten܊ialul propriu de promovare a valorilor în societate ܈i
contribu܊ia sa la atingerea obiectivelor de creare a spa܊iului european al educa܊iei
Colegiul Tehnic Auto „Traian Vuia” Foc܈ani adaugă dimensiunea interna܊ională
celor trei componente de bază, ce contribuie la realizarea misiunii sale (Educa܊ia,
Instruirea, Integrarea ܈i promovarea).
Nouă strategie de interna܊ionalizare a (CTATV), stabilită recent, este parte
integrantă din strategia generală a institu܊iei pentru perioada 2021-2027.
Ea se bazează pe una dintre cele trei priorită܊i institu܊ionale stabilite pentru
perioada următoare, ܈i anume promovarea intensă a activită܊ilor de interna܊ionalizare,
ca mijloc de îmbunătă܊ire a performan܊ei rezultatelor din Învă܊ământul Profesional ܈i
Tehnic.
Într-un mediu aflat în continuă schimbare, în care este imposibil să prezicem
cu certitudine ce perspective PROFESIONALE ne rezervă viitorul, prin învă܊ământul
TEHNIC trebuie să le oferim tuturor elevilor experien܊e de învă܊are autentice ܈i
inovatoare, care să contribuie la formarea de abilită܊i de via܊ă indispensabile.
Este necesar să-i echipăm pe adolescen܊i cu abilită܊i de via܊ă importante ܈i
COMPETEN܉E CHEIE, să-i pregătim pentru o via܊ă de adul܊i autonomi, de succes,
implicându-i în activită܊i ce dezvoltă: abilită܊ile pentru via܊a cotidiană, abilită܊ile
sociale/personale ܈i abilită܊ile profesionale.
Organiza܊ia noastră a accesat fonduri europene, prin programul ERASMUS+, în
func܊ie de nevoile de perfec܊ionare identificate. Au fost implementate următoarele
proiecte, pe domeniile:
1. Educa܊ie ܈colară
a) „Să spunem DA tehnologiei!” 2015-16
b) ”STOP abandonului úcolar úi bullying-ului! START incluziunii!” 2019-2021

(https://sites.google.com/view/stop-abandonului-scolar/stop-abandonului%C8%99colar)
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2. Formare profesională VET
a) „ Profesioni܈ti Auto în Europa” 2015-2017;
b) Colegiul nostru a primit 5 elevi francezi, prin proiectul EYTP- European Youth

Training Program, în octombrie 2017,având calitatea de institu܊ie de primire.

3. Parteneriat strategic KA229

„Formation et Innovation pour un Avenir Durable”, aprobat in Spania 20192023, aflat în derulare. Acest proiect este promovat ܈i are activită܊i de colaborare între
profesorii implica܊i pe platforma e Twinning -comunitatea ܈colilor din Europa.
Aici poate fi accesat site-ul proiectelor men܊ionate.
https://sites.google.com/view/parteneriat-strategic-2020/coll%C3%A8ge-techniqueautomobile

Prin această expertiză, încercăm să ob܊inem ACREDITAREA Erasmus+, în
vederea men܊inerii demersurilor pentru dezvoltarea competen܊elor digitale ale cadrelor
didactice, pentru integrarea metodelor interactive moderne în procesul instructiveducativ în mediu online prin participarea la mobilită܊i, schimburi de experien܊ă,
colaborări în cadrul proiectelor Erasmus ܈i îmbunătă܊irea competen܊elor cheie atât ale
ele elevilor cât úi ale profesorilor, prin confruntarea cu diferite sisteme ܈colare
interna܊ionale.
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GABRIEL DRĂGAN,
PERSONALITATE MARCANTĂ A LITERATURII ROMÂNE


Prof. înv. primar BOGHIU CĂTĂLINA IOANA




”Fiecare loc de pe pământ are o poveste a lui, dar trebuie să tragi bine cu urechea
ca s-o auzi ܈i trebuie ܈i un dram de iubire ca s-o în܊elegi” Nicolae Iorga
”Gabriel Drăgan este, în mod incontestabil, o importantă ܈i valoroasă
personalitate a jude܊ului Gala܊i”, afirma prof. Nicolae Chiscop în articolul Amintirea
scriitorului Gabriel Drăgan, publicat în ܇coala Gălă܊eană.
A văzut lumina zilei la 8 iunie 1904, în târgul Nicore܈ti. În Nicore܈ti î܈i durase
gospodărie Panaite ܈i Sultana Drăgan – părin܊ii scriitorului, oameni ai gliei, ܊ărani
gospodari în sat, purtători ai unor tradi܊ii ܈i credin܊e multiseculare, cumpăta܊i ܈i demni,
având în suflete, permanent, frica lui Dumnezeu. ܇coala primară a făcut-o la Nicore܈ti,
iar liceul la Tecuci ܈i Foc܈ani.
La vârsta de 13 ani rămâne orfan, tatăl său, Panaite Drăgan, prototipul eroului
܇tefan Boteanu, cazând eroic la datorie, la Mără܈e܈ti, la 6 august 1917, în crâncena
încle܈tare cu du܈manul invadator de ܊ară.
Înva܊ă carte la prestigioasele licee din Foc܈ani ܈i Piatra Neam܊.
Încă din primele clase de liceu î܈i propune scopuri mari în via܊ă. Înzestrat cu
spirit ager ܈i aptitudini pentru studiu ܈i medita܊ie, citea ܈i aprofunda tâlcul ܈i frumuse܊ea
căr܊ilor ca pe un adevărat izvor de adevărată fericire. De pe băncile liceului publică
poezii.
Urmează Facultatea de litere ܈i filozofie din Bucure܈ti în 1929, pe care o absolvă
cu “Magna cum laude”. Fratele lui, prof. Nicolae Drăgan, care a predat Limba română
la ܇coala nr. 7 din Tecuci până la pensionare, aminte܈te faptul că scriitorul Gabriel
Drăgan datorează intrarea în învă܊ământul secundar ܈i superior, la Universitatea din
Bucure܈ti, mamei sale.
În presa literară a vremii, scriitorul Gabriel Drăgan mai semna ܈i cu pseudonime:
Bornar, Savel, Эoltuz, Petru, a܈a cum se găse܈te men܊ionat în fi܈a de autor de la
Biblioteca Jude܊eană ”V.A. Urechia” Gala܊i, sec܊ia Referin܊e, Biroul de Informare
Bibliografică.
Muzicologul Mircea Drăgan este fiul scriitorului. Tatăl a avut înclina܊ii spre
literatură, iar fiul are înclina܊ii spre artă, muzică. Cu bunicul din partea mamei violonist
܈i bunica profesoară de muzică ܈i autoare de manuale ܈colare de muzică a܈adar,
înconjurat fiind de instrumente muzicale era firesc să se implice el însu܈i în „melosul”
familial. La 20 de ani cânta deja în Sideral. După ce a învă܊at abc-ul integrării ܈i
armonizării într-o trupă a continuat cu Mondial, a urmat perioada Romanticii, iar din
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1969 începe să compună . Din postura de compozitor, piesele sale au fost cântate de
Angela Similea, Loredana Groza, Daniel Iordăchioaie, Silvia Dumitrescu, Mihai
Constantinescu, Monica Anghel, Mirabela Dauer, etc. În paralel, din 1978, s-a dedicat
celei de-a doua profesii a sa, aceea de regizor muzical, ie܈ind la pensie din televiziunea
română chiar din această func܊ie. După 1990, pune bazele societă܊ii Drăgan Music, ce
are ca obiect, printre altele, înregistrarea ܈i produc܊ia muzicală.
Gabriel Drăgan s-a stins din via܊ă tot la Nicore܈ti, la 6 februarie 1981
܈i este înmormântat în ܊intirimul satului, la biserica Na܈terea Domnului, zisă
Negustori alături de strămo܈ii săi, răze܈i. A trăit modest ܈i a murit modest.
Din punct de vedere al activită܊ii socio-profesionale, Gabriel Drăgan a
desfă܈urat o bogată activitate didactică. A fost profesor suplinitor în
Diciosânmartin, Dumbrăveni, Aiud ܈i în alte localită܊i. A fost profesor de limba
română la ܇coala din Nicore܈ti (1963-1967), ܈coală care astăzi îi poartă numele
(܇coala Gimnazială ”Gabriel Drăgan”, Nicore܈ti, jude܊ul Gala܊i).
Paralel cu munca la catedră este întâlnit ܈i în presa literară a vremii. A fost
func܊ionar în Ministerul de Externe, condus de Nicolae Titulescu ܈i redactor la
“Telegraful”- Piatra Neam( ܊1923-1924). A scos ܈i condus revista română
“Freamătul”(1925-1927) ܈i “Reac܊iunea literară” (1933-1935).
Numele lui este asociat revistei ”Tudor Pamfile”, care apărea la Tecuci în anii
1929-1930 (alta decât revista ”Tudor Pamfile” a lui Dumitru Furtună din Dorohoi) prin
strădania unui ”grup de tineri entuziaЮti pe care ghearele materialismului nu i-a atins”.
(Amintirea scriitorului Gabriel Drăgan (II), revista Эcoala Gălăаeană, prof. Nicolae
Chiscop)
După prezentarea datelor biografice să pătrundem în esen܊a operei scriitorului:
*Trofee de aur - Poezii (1923-1936), Bucureúti, 1937; Pajiúti de mărgean Moarte úi ideal, Ceaslov cu adoraĠii-poezii diverse, Bucureúti, 1937; Pe frontul
Mărăúeúti învie morĠii..., (Roman) Bucureúti, 1934; La Vie et l’Oeuvre de I Dimitriu Bârlad; Tragedia poetului Artur EnăЮescu, 1935;
*Istoria literaturii române, Pentru candida܊ii la bacalaureat si elevii ܈colilor
secundare, Bucure܈ti, 1936, (ed. II, 1937; ed. III, revăzuta si adăugită, 1943; ed. IV,
1946);
*ForĠele naĠionalismului creator. (Factorii de evolu܊ie ܈i evenimentele
determinante), Bucureúti, 1937;
Studii ܈i redactări de opere: Mihail Kogălniceanu – Opere alese, 1942; Vasile
Alecsandri - Opere complete, vol. I- Poezii, 1941; Vasile Alecsandri – Opere alese, vol
II – Proză, 1941;
Opere scrise rămase manuscris: Fantoma străzilor (Roman); Aspectele
literaturii contemporane (Studii de orientare critică); Colonade albe (Eseuri); Evoluаia
poeziei moderne (Studii de interpretare critică, 1830-1930 ; Consideraаii critice; Viaаa
Юi opera lui Эtefan Petică; Paradisul magic (Roman); Istoria literaturii române (De la
origini până în zilele noastre); Istoria critică a politicii contemporane, etc.
Mul܊i critici literari, gazetari, prieteni, fo܈ti elevi, personalită܊i ai literaturii
române܈ti, printre care ܈i Nicolae Iorga, au avut un cuvânt de spus atât despre opera
scriitorului Gabriel Drăgan, cât ܈i despre omul Gabriel Drăgan.
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Presa vremii a fost generoasă cu Gabriel Drăgan, căr܊ile lui bucurându-se de
analize temeinice ܈i aprecieri pe măsura valorii lor. (Amintirea scriitorului Gabriel
Drăgan (II), revista Эcoala Gălăаeană, prof. Nicolae Chiscop).
Din numeroasele note ܈i comentarii ne oprim la acelea ale lui Nicolae Iorga:
„Romanul d-lui Gabriel Drăgan Pe frontul Mără܈e܈ti învie mor܊ii… e în
adevăr o carte bună. Prezentarea războiului însu܈i e ca într-o excelentă carte de istorie
cu un frumos avânt. Scenele de acasă sunt bine prinse ܈i lasă o impresie duioasă. E
chiar de mirare atâta maturitate la un autor care pare a fi profesor tânăr…”(Nicolae
Iorga – “Cuget clar”, 26 august 1936)
“Trofeele d-lui Drăgan (1927) , din care o bucată a fost tipărită la noi, au în
aparen܊ă alt caracter. Tonul e energic, uneori îndrăzne܊. Versul e bătut tare.
Compara܊iile sunt multe. El “a smuls cu sârg” din “mla܈tina vie܊ii”, “în nop܊i de vifor”,
“prundi ܈de aur clar”. Are viziuni întunecate ܈i aspre: “scorpii de venin ܈i viermi ܈i
stârvuri”. Se întâlne܈te cu duhuri rele dăn܊uind în sus. Poetul vorbe܈te cu plopii cu care
împreună a “܊â܈nit” cu “fruntea către cer”, în܊elege cântecul nemaiauzit al “păsării
străine”. E omul care a trăit în această natură, o cunoa܈te cu de-amănuntul, o iube܈te ܈i
de aceea o poate vrăji…” (Nicolae Iorga – “Cuget clar”, 11 noiembrie 1938)
“Istoria literaturii române de d. Gabriel Drăgan (Bucure܈ti 1936) e o lucrare
bine împăr܊ită, clară ܈i în curent cu cercetările.”(Nicolae Iorga – “Cuget clar”, 19 august
1936)
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PROIECT EDUCATIONAL
“ISTORIE SI TRADITIE IN JUDETUL DOLJ”


Prof. Boiangiu-Diaconu Viorica-Liliana
Liceul de Arte “Marin Sorescu”- Craiova



LICEUL DE ARTE „MARIN SORESCU” CRAIOVA
DIRECɈIA JUDEɈEANĈ DOLJ A ARHIVELOR NAɈIONALE
ANUL SCOLAR 2020-2021

“ Nimic nu este mai interesant, mai maret, mai vrednic de luare a noastra aminte
decat istoria” M. KOGALNICEANU

Colaborarea scoala, institutii de cultura reprezinta o modalitate eficienta de
initiere in cunoastere, de formare culturala a elevilor, de punere in valoare a calitatilor
de care ei dau dovada.
Este util ca elevii sa fie incurajati sa coopereze, sa puna intrebari, sa participe la
actiuni de cunoastere, interpretare, observare, concluzionare, care sa se desfasoare intrun cadru adecvat, oferit de sectiile DirecĠiei JudeĠeane Dolj a Arhivelor NaĠionale
Prin lectiile de istorie sau alte activitati organizate cu prilejul unor evenimente
istorice, pe care dorim sa le desfasuram la DirecĠia JudeĠeană Dolj a Arhivelor
NaĠionale, cu sprijinul specialistilor din aceasta institutie vom incerca sa gasim
raspunsuri argumentate cu ajutorul marturiilor si dovezilor istorice concrete.
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Activitatea de invatare este centrata pe elev, are un caracter interactiv si urmareste
dobandirea unui sistem de informatii stiintifice referitoare la istoricul orasului
De asemenea, se are in vedere:
dezvoltarea capacitatilor cognitive ale elevului
dezvoltarea capacitatii de analiza si comparare a evenimentelor istorice
formarea unei gandiri istorice, cauzale
promovarea esteticului si autenticului
formarea si promovarea unor atitudini pozitive fata de istoria nationala
1.
2.
3.
4.
5.

Investigarea si interpretarea evenimentelor istorice
Intelegerea si reprezentarea timpului si a spatiului istoric
Cunoasterea si utilizarea izvoarelor istorice
Insusirea si utilizarea limbajului de specialitate
Formarea unor atitudini responsabile fata de istoria orasului CRAIOVA
DirecĠia JudeĠeană Dolj a Arhivelor NaĠionale
Liceul de Arte « Marin Sorescu«
Umane: elevi, cadre didactice, reprezentanti ai DirecĠia JudeĠeane Dolj a
Arhivelor NaĠionale

Materiale:
salile de expozitii ale DirecĠiei JudeĠeane Dolj a Arhivelor
NaĠionale si Liceului de Arte “Marin Sorescu”, sala de festivitati a muzeului,
cabinetul de istorie,biblioteca scolii, monumentele istorice din judet
rezolvarea unor chestionare tematice
realizarea unor portofolii si eseuri referitoare la orasul Craiova
realizarea de machete, sculpturi, compozitii
dramatizari si recitari din presa si lirica istorica romana
probe scrise si teste de cunostinte
expozitii de colaje cu scene din povesti istorice
portofolii cu fise de lectura si curiozitati despre oamenii de cultura craioveana
exercitii de creativitate: versuri, proza
publicarea de fotografii, pagini de jurnal din timpul vizitelor la muzeu
carnavaluri personalizate
ecusoane personalizate
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1. Popularizarea activitatii DirecĠia JudeĠeană Dolj a Arhivelor NaĠionale prin
distribuirea de pliante, note informative, discutii cu elevii, afisarea unor
postere
2. Organizarea unor vizite ale elevilor in sectia de ,,Istorie, cultura si civilizatie
olteneasca
( salile de istorie veche, medie, moderna si contemporana,
salonul de epoca)
3. Organizarea de concursuri scolare pe diverse teme de istorie locala, in sala
de festivitati a muzeului
4. Organizarea de vizite ale elevilor tuturor claselor scolii in salile muzeului.
Vizitarea acelor expozitii indicate de programa scolara
5. Organizarea de mese rotunde cu participarea specialistilor muzeului, a
profesorilor, a elevilor, pe diverse teme, in special a celor controversate
6. Participarea elevilor scolii la diverse actiuni ale muzeului, Pregatirea si
deschiderea unor expozitii, prezentarea unor evenimente de interes local
7. Organizarea unei excursii pentru a vizita monumente si vestigii istorice din
judetul Dolj
8. Vizionari de filme didactice pe o tema variata
Cultura si civilizatie romaneasca: adevar si mit
Valori ale patrimoniului local
Intamplari si personalitari care au influentat mersul societatii judetului
Dolj
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Cercul de lectură


Prof. Marcu Ana – Maria
܇coala Gimnazială Valea Ciorii, Ialomi܊a


Pentru ca lectura să devină o provocare pentru tânăra genera܊ie, profesorul de
limba ܈i literatura română trebuie să se reinventeze mereu, să renască din propria
cenu܈ă, căutând cele mai bune ,,idei” care să stârnească interesul elevilor, acela de a
descoperi fascinante aventuri în lumea pove܈tilor, a basmelor. Solu܊ii se pot găsi
întotdeauna. Trebuie doar să vrem, să ne implicăm ܈i să ridicăm bariera rigidită܊ii.
Programa ܈colară actuală urmăre܈te formarea reperelor culturale ܈i a celor
estetice, prin intermediul literaturii oferindu-se posibilitatea elevilor de a în܊elege
lumea în care trăiesc, de a se în܊elege pe sine, de a se integra într-o societate aflată
permanent în schimbare. ,,Actul lecturii – în opinia Alinei Pamfil – este în mod esen܊ial
sporitor: sporitor pentru că lărge܈te nu numai sfera cuno܈tin܊elor de limbă, a
cuno܈tin܊elor despre texte ܈i a celor despre lume, ci ܈i pentru că, în orizontul lui, se
reunesc gânduri ܈i sentimente, cunoa܈tere de sine”6, de aceea, activită܊ile
extracurriculare reprezintă alegerea potrivită pentru îndeplinirea acestor exigen܊e:
cercuri de lectură, ateliere de crea܊ie, vizite virtuale ale unor muzee, case memoriale
sunt doar câteva exemple.
Nelson Mandela considera că ,,Educa܊ia este cea mai puternică armă pe care o
po܊i folosi pentru a schimba lumea”. Pornind de la această afirma܊ie, consider că este
imperios necesar să-i învă܊ăm pe elevi cum să citească de plăcere, cum să în܊eleagă
textul ܈i cum să realizeze o analiză complexă a acestuia. Prin specificul ei, opera literară
înlesne܈te formarea ܈i modelarea tinerelor caractere, a deprinderilor ܈i a normelor de
comportament civilizat, ,,militând” pentru muncă cinstită, adevăr, modestie etc.
În ultimii ani, am tot încercat mai multe metode de abordare a textului literar,
atât la orele de limba română, cât úi în cadrul mai multor activită܊i extracurriculare.
Ideea unui cerc de lectură mi s-a părut curajoasă, provocatoare. A܈a că am pornit la
drum, mai întâi cu o carte interesantă a Irinei Dobrescu - Lupul jucător de poker, al
cărui personaj principal, Antonia, i-a cucerit de la început . Subiectul a fost pe placul
elevilor claselor a V-a ܈i a VI-a.
Pentru a stimula curiozitatea úi dorinĠa elevilor de a citi i-am obiúnuit cu lectura
anticipativă, dar ܈i cu vizionarea sau ascultarea unor fragmente dintr-o operă literară
sau secvenĠe dintr-un film.
După aceste întâlniri, elevii sunt îndemna܊i să continue lectura/vizionarea acasă,

6

Alina Pamfil, Limba Юi literatura română în gimnaziu/Structuri didactice deschise, Paralela 45, Pite܈ri, 20008 , p. 131.

146

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, februarie, 2022
dacă subiectul i-a atras, iar la următoarea întâlnire îi verific folosind diferite metode
(explozia stelară, mimă, jurnalul de lectură). Spre marea mea surprindere, am remarcat
că activită܊ile propuse le-stârnesc interesul pentru lectură.
Concluzia este că elevii citesc de plăcere, atunci când nu sunt constrânúi.

Bibliografie:

PAMFIL, Alina, Limba úi literatura română în gimnaziu / Structuri didactice
deschise, Paralela 45, Piteúti, 2008

147

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, februarie, 2022

PROMOVAREA IMAGINII ùCOLII

Prof. Bonta Alexandra Loredana
܇coala Gimnazială Nicolae Bălcescu, Baia Mare

ùcoala este o organizaĠie formală, care are ca scop furnizarea serviciului social
de educaĠie în vederea educării, formării, socializării, profesionalizării tinerei generaĠii.
ùcoala funcĠionează într-o comunitate locală – dar are propriile reguli de funcĠionare,
prescrise, transmite valori acceptate local. Pe de altă parte – úcoala „prelucrează
material uman” din comunitatea locală, cadrele didactice úi elevii sunt persoane care
trăiesc în comunitate úi suportă influenĠele acesteia.
܇coala oferă elevului cadrul pentru dezvoltare, formare, socializare plecând de la
cunoa܈terea particularită܊ilor individuale ܈i de vârstă specifice fiecărei etape de
dezvoltare, prin proiectarea unei strategii ܈i prin realizarea unui demers didactic
riguros, având la bază o programă, o planificare, resurse educa܊ionale, metode ܈i
strategii didactice menite să ducă la realizarea obiectivelor ܈i a scopului propus.
Oferta trebuie stimulată totdeauna cu un grad mai înalt decât poate, vrea, ܈tie
individul, respectiv o ofertă prea ridicată, ca ܈i una banală poate perturba dezvoltarea
psihică.
Promovarea imaginii ܈colii este o necesitate a zilelor noastre, realizându-se
printr-o educa܊ie de calitate ܈i nu numai, de exemplu combaterea violen܊ei, a bullyingului, dar ܈i participarea la activită܊i extra܈colare.
Existen܊a unor strategii de marketing sunt benefice pentru promovarea imaginii
܈colii, dar ܈i pentru a păstra elevii în cadrul unei ܈coli ܈i totodată activitatea didactică a
profesorilor se face cunoscută.
Imaginea unei ܈coli poate fi promovată ܈i prin intermediul unor activită܊i
realizate în mediul online. De pildă, o pagină web a úcolii sau un blog unde să fie
postate lucrări ale elevilor, diverse activităĠi úcolare úi extraúcolare.
Cel mai important lucru care trebuie luat în considerare atunci când se
promovează imaginea unei úcoli este respectarea principiilor educaĠiei, aceasta fiind
prioritară.
Pe de altă parte, trebuie să existe úi niúte activităĠi de informare care presupun
integrarea úi progresul elevilor, inclusiv elevi cu deficienĠe de învăĠare.
În concluzie, promovarea imaginii unei úcoli reprezintă o prioritate însemnată.
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Aceasta trebuie să fie cunoscută úi înĠeleasă de către părinĠi úi elevi.
BIBLIOGRAFIE:
1. Andrei Cosmovici, Lumini܊a Iacob, Psihologie ܈colară, Ed. Polirom, Ia܈i 1998.
2.www.didactic.ro
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CUM NE PROMOVĂM ܇COALA

Prof. înv. primar, Borceanu Florentina

În zilele noaste, unitatea de învă܊ământ este pregatită să facă fa܊ă unor cerinte tot
mai complexe din partea societă܊ii contemporane ܈i î܈i revendică locul său în via܊a
copiilor pe care îi educă, dar ܈i, în centrul comunită܊ii pe care o influen܊ează constant.
Cerin܊ele beneficiarilor fac din unitatea de învătămănt un cadru viu, un mediu în
continua schimbare. Internetul, privit cu reticen܊ă ini܊ial, a devenit acum un mediu de
promovare infinit, prin care o ܈coala î܈i poate construi o imagine.
Deschiderea spre nou se realizeaza datorită cadrelor didactice pregătite care
intervin in favoarea acestei dezvoltări continue a ܈colii. Analizand ceea ce se cere de
la unitatea de învă܊ământ, putem stabilii ܈i cum anume o putem promova. Beneficiarii
atat directi, cat si indirecti(elevii, părintii) sunt cei ce intră în contact cu mediul ܈colar,
comunitatea fiind astfel influen܊ată de ܈coala.
Promovarea imaginii instituĠiei úi factorilor ce îúi asumă responsabilităĠile în
procesele de descentralizare úi asigurare a calităĠii, personalizarea ofertei educaĠionale
la nivel instituĠional prin diversificarea úi flexibilizarea acesteia în funcĠie de nevoile
úi interesele partenerilor úi beneficiarilor procesului educational ܈i educaĠiei Crearea úi
promovarea unei imagini instituĠionale pozitive în comunitate se realizează, în primul
rând, prin rezultatele educa܊ionale pozitive ale elevilor, părin܊ii fiind interesa܊i în
principiu de acest aspect.
Crearea acestei imagini se realizeaza prin fiecare cadru didactic din institu܊ie,
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educa܊ie
individualizată, adaptă la particularitătile elevului, folorirea mijloacelor tehnologice în
strategii de predare atractive vor înbunătă܊ii crea o imagine pozitiva asupra ܈colii.
Armonizarea ofertei de servicii educaĠionale úi formare permanentă cu nevoile
specifice identificate în unitatea úcolară úi comunitatea locală.
Colaborarea eficientă cu toĠi reprezentanĠii minorităĠilor etnice prin promovarea
unor proiecte focalizate pe reducerea abandonului úcolar prin Comisia de Combatere a
Discriminarii în Mediul ܇colar. Integrarea elevilor în ܈coala prin promovarea
interculturalita܊ii ܈i susĠinerea elevilor cu dezavantaj social úi conduite de risc, dar ܈i
susĠinerea elevilor în abilităĠi.
Promovarea imaginii institu܊iei se realizeaza prin elaborarea unor proiecte la
nivel local care să vizeze multiplicarea experienĠei pozitive úi a exemplarelor de bună
practică în managementul institutional.
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Activită܊ile extra܈colare sprijină promovarea imaginii institu܊iei ܈colare. Copilul
traie܈te într-o lume dominată de mass media, influen܊ele nefaste ale televizorului ܈i
calculatorului ac܊ionând asupra sănătă܊ii psihice ܈i morale. Acestea contribuie la
transformarea elevilor în persoane incapabile de a se controla comportamental ܈i
emotional. Activită܊ile de acest gen, cu o deosebită influentă formativă, au la bază
toate formele de ac܊iuni turistice, ateliere de creatie, concursuri ܈i parteneriate cu alte
institu܊ii
Activită܊ile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica ܈i creativă de a
ocupa timpul liber al elevilor, institu܊ia de învătământ ce promovează astfel de activită܊i
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât ܈i jude܊ean sau
na܊ional. Activitatea extracurriculară e o componentă educaĠională valoroasă úi
eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenĠie, adoptând el, în primul
rând, o atitudine creatoare, atât în modul de realizare al activităĠii, cât úi în relaĠiile cu
elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a
elevilor.
Promovarea imaginii pozitive a institu܊iei ܈colare se realizează prin publicarea
tuturor reu܈itelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face ܈coala accesibila.
Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ܊ine la curent
părin܊ii cu tot ce se întâmplă în ܈coala, dar putem promova activită܊ie ܈i implicit ܈coala
în cadrul căreia acestea se desfă܈oară.
Prin combaretea violen܊ei din unitatea ܈colară, reducerea incidentelor din cadrul
acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleran܊ei ܈i a unui spirit moral-civic
pozitiv în care elevii se integrează cu u܈urin܊ă crează o imagine pozitivă a ܈colii.
În concluzie, imaginea ܈colii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea
ce au ace܈tia nevoie: educa܊ie de calitate, accesul la ofertele educa܊ionale,
individualizarea învă܊ării, combaterea discriminarii, reducerea violentei, promovarea
unui comportament moral pozitiv, ܈i participarea la activita܊i extra܈colare. ܇coala
noastră, în ochii comunită܊ii, este rezultatul unei munci constante.
Educa܊ia de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice,
fiecare contribuind individual asupra imaginii, de ansamblu, a institu܊iei ܈colare.
Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece aceasta imagine pozitivă se
crează greu ܈i se poate pierde rapid.
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COPIII, ܇COALA ܇I INTERNETUL

PROF. ÎNV. PRE܇C. BRĂTIANU ANDREIA
GPN. MONARIU/BUDACU DE JOS/BN

Competen܊a digitală este una dintre acele alte competen܊e pe care institu܊iile de
învă܊ământ le au incluse în programele ܈i planurile de realizare a procesului educativ.
Resursele digitale devin un instrument de lucru din ce în ce mai utilizat pentru a oferi
un învă܊ământ calitativ, care să corespundă noilor tendin܊e pedagogice ܈i intereselor
copiilor. Astfel, copiii apreciază ܈i simt utilitatea lec܊iilor în care metodele tradi܊ionale
vechi nu ocupă toate cele 45 de minute.
Recunoa܈tem faptul că pentru mul܊i profesori a fi în căutarea metodelor noi cu
implicarea resurselor digitale, care să corespundă nevoilor ܈i particularită܊ilor grupului
de elevi, este o adevărată provocare. ܇i chiar dacă elevii par cu mult mai avansa܊i decât
profesorii în cea ce numim noi tehnologii informa܊ionale ܈i de comunicare, Internet,
mediul online, pentru ei provocarea confruntării cu un asemenea volum de informa܊ii
virtuale ܈i tendin܊e noi este cu mult mai mare.
Copiii sunt foarte vulnerabili. Copiii au capacitate redusă de discernământ între
bine ܈i rău. Copiii au grad scăzut la frustrare ܈i orice moment sau situa܊ie neplăcută pe
care o trăiesc în mediul online are un efect negativ asupra stării lor emo܊ionale ܈i
confortului psihologic. Astfel, vorbind despre ܈coală ܈i Internet, suntem nevoi܊i să
afirmăm că institu܊ia de învă܊ământ trebuie să ghideze copiii pentru a face fa܊ă fluxului
de informa܊ii, provocărilor Internetului ܈i riscurilor la care sunt supu܈i, fiind utilizatori
ai site-urilor sau portalurilor informa܊ionale, re܊elelor de socializare ܈i chat-urilor,
resurselor cu filme, secven܊e video sau jocuri. Iată de ce ajungem să vorbim despre
Inteligen܊a Online, pe care orice copil trebuie să o dezvolte, în special cu ajutorul ܈i
sus܊inerea părin܊ilor, educatorilor ܈i profesorilor.
Riscurile în mediul online încep de la prima întâlnire a copilului cu tableta,
computerul sau telefonul mobil. Căutând un filmule ܊sau o informa܊ie, copilul poate
accesa u܈or un con܊inut ilegal sau dăunător. Comunicând în chat sau pe re܊ele de
socializare cu al܊i utilizatori online, copilul poate face cuno܈tin܊ă cu persoane
răuvoitoare, hăr܊uitori sau abuzatori. Nu există un hotar bine determinat între aici se
poate ܈i aici nu se poate de făcut click. De aceea este foarte important ca în ܈coală orice
elev să fie informat despre cum click-ul îl poate aduce în situa܊ii foarte neplăcute sau
chiar periculoase.
Sunt binevenite lec܊iile tematice despre siguran܊a online care au scopul principal de a
ajuta elevii să identifice anumite riscuri, să gestioneze situa܊ii neplăcute ܈i să ceară
ajutor de la persoane care i-ar putea ajuta fără a-i judeca sau învinovă܊i, inclusiv ܈i în
persoana profesorilor. Tema fenomenelor riscante în mediul online nu trebuie să fie
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una tabu. Elevii trebuie învă܊a܊i că pentru anumite lucruri care se întâmplă în mediul
online există termeni speciali ܈i precum în via܊a reală violen܊a, furtul sau alte crime
sunt comise de răufăcători, care într-un final sunt pedepsite legal, în mediul virtual se
întâmplă la fel situa܊ii în care cineva le-ar putea provoca durere ܈i suferin܊ă.
Procesul de educare a unei genera܊ii de܈tepte ܈i sigure online trebuie început încă
din clasele primare. Fluxul de informa܊ii din Internet trebuie să vină paralel cu metodele
sigure de explorare a lui. Astfel, precum copilul a învă܊at de mic că nu se joacă cu
chibriturile, tot a܈a elevul înva܊ă că nu comunică online cu necunoscu܊i ܈i nu oferă
informa܊ii despre el sau familie.
În orice ܈coală, profesorii pot:
Informa. Elevii percep în persoana pedagogului pe cineva care cunoa܈te.
Informa܊ia oferită corect din punct de vedere metodologic, cu con܊inut ܈i metode
ajustate grupului, va fi primită de elevi cu o mai mare încredere decât o simplă
prelegere despre „Este interzis să faci asta!”
Asculta. Elevii doresc să fie asculta܊i nu numai atunci când răspund tema pentru
acasă sau realizează anumite activită܊i didactice. Copiii doresc să fie asculta܊i ܈i atunci
când se ciocnesc de o problemă, fie ea în via܊a reală, fie în cea virtuală.
Încuraja. Copiii doresc să fie siguri că atunci când li se va întâmpla ceva, ei nu
vor fi judeca܊i sau critica܊i. Copiii au nevoie de încurajarea profesorilor, care pot deveni
persoane de încredere ܈i sprijin atunci când trec prin situa܊ii mai dificile.
Ajuta. Copiii au nevoie nu doar de încurajare, dar ܈i de ac܊iuni concrete prin care
primesc ajutor, iar interesele le sunt protejate. Profesorii pot ajuta copiii care sunt
victime ale ac܊iunilor ilegale în mediul online prin raportarea acestora la persoanele
competente, care nu vor pune în pericol imaginea copilului ܈i vor încerca să-i oprească
pe cei care hăr܊uiesc sau acostează un copil în mediul online.
Repeta. Repetitio est mater studiorum (Repetarea este mama cuno܈tin܊elor)–
cuvinte deseori repetate de profesori la lec܊ie. Despre pericole ܈i ajutor în aceste
pericole elevilor trebuie să li se repete mai des. A fi în siguran܊ă online nu este o teorie
învă܊ată ܈i aplicată într-o anumită situa܊ie. Siguran܊a online este ceea de ce au nevoie
copiii zilnic.
Recomandare
Rubrica pentru profesori a portalului www.siguronline.md vă oferă resurse
informative ܈i didactice pentru a putea mai eficient ܈i u܈or aborda la lec܊ie diferite
subiecte despre riscurile ܈i pericolele la care sunt supu܈i copiii în mediul online.
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PROMOVAREA IMAGINII ܇COLII
PRIN TEHNOLOGIA MODERNĂ

PROF. ÎNV. PRIMAR: BRICIU OLGU܉A
܇C. GIMN. PROF. UNIV. DR. GHE. BELEIU/
܇C. PRIMARĂ CO܇TE܇TI




În timp ce pandemia a schimbat semnificativ predarea úi a adâncit inegalităĠile,
aceasta a oferit, de asemenea, úi oportunităĠi pentru transformarea predării úi
transformarea procesului úcolar: noi modalităĠi de predare úi învăĠare, noi moduri de
comunicare cu copiii úi familiile, noi roluri pentru creúterea nivelului general de
bunăstare a elevilor.
Imaginea ܈colii a fost păstrată ܈i chiar s-a demonstrat seriozitate ܈i implicare, atât
din partea elevilor ܈i a părin܊ilor, cât ܈i din partea cadrelor didactice. Elevii sunt mereu
în centrul actului educa܊ional, valoarea ܈i interesul lor cre܈te spre cunoa܈tere dacă sunt
mereu încuraja܊i ܈i valoriza܊i.
De܈i la început părea destul de greu să ne adaptăm noii situa܊ii,creată de
pandemie, prin muncă asiduă, prin dorin܊a de cunoa܈tere ܈i evolu܊ie, am reu܈it să
depă܈im anumite bariere. Lec܊iile online au reu܈it să treacă printr-un proces intens de
perfec܊ionare ܈i, în prezent, am ajuns să creăm softuri educa܊ionale pentru a le capta
elevilor aten܊ia ܈i a transforma evaluarea într-un mod plăcut de verificare a
cuno܈tin܊elor, prin joc ܈i nu prin stresul testelor.
Datorită acestor schimbări,unitatea de învă܊ământ trebuie să fie pregătită să facă
fa܊ă unor cerin܊e tot mai complexe din partea societă܊ii contemporane ܈i să î܈i revendice
locul său în via܊a copiilor pe care îi educă dar ܈i în centrul comunită܊ii. Cerin܊ele
beneficiarilor fac din unitatea de învă܊ământ un cadru viu, un mediu în continuă
schimbare. Internetul, privit cu reticen܊ă ini܊ial, a devenit acum un mediu de promovare
nelimitat, prin care o ܈coală î܈i poate construi o imagine. Deschiderea spre nou se
realizează datorită cadrelor didactice pregătite, care intervin în favoarea acestei
dezvoltări continue a ܈colii. Analizând ceea ce se cere de la unitatea de învă܊ământ,
putem stabili ܈i cum anume o putem promova. Beneficiarii, atât direc܊i, cât ܈i indirec܊i
,elevii, părin܊ii, angajatorii, sunt cei ce intră în contact cu mediul ܈colar, comunitatea
fiind astfel influen܊ată de ܈coală.
În prezent, avem accesul deschis la resurse educa܊ionale, facilitate desigur de
tehnologiile informa܊iei ܈i ale comunica܊iilor cu scopul de a dobândi competen܊e ܈i
cuno܈tin܊e care să ne permită să evoluăm, să ne formăm ܈i perfec܊ionăm, să participăm
activ în societatea românească bazată pe cunoa܈tere. Este unul din avantajele de care
ar trebui să beneficieze atât elevii, cât ܈i profesorii în vederea accesului la educa܊ie, la
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schimbul de resurse on-line, pentru consultare personală sau profesională. Informatica
este studiul lucrului individual, al creării de competen܊e ܈i priceperi proprii, al
dezvoltării deprinderilor de a lucra singur ܈i de a crea un mod de gândire aparte. În ceea
ce prive܈te mediul ܈colar, elevul trebuie să se adapteze cerin܊elor ܈colii, să aibă
capacită܊i de lucru cu calculatorul, să ܈tie să manipuleze informa܊iile pe care le de܊ine,
să colaboreze cu profesorul astfel încât să achizi܊ioneze cuno܈tin܊e pe care, treptat, le
va pune în practică.
Introducerea în ܈coală a tehnologiilor informa܊iei ܈i ale comunicării duce la
schimbări importante în procesul de învă܊ământ. Actul de învă܊are nu mai reprezintă în
totalitate munca profesorului, ci rodul interac܊iunii elevilor cu calculatorul ܈i al
colaborării profesorului cu clasa de elevi. Deoarece performan܊a în învă܊are este
determinată în mare parte de strategii de instruire ܈i demersuri didactice bine conturate,
cadrele didactice caută să se adapteze mediului ܈colar modern.
Fiecare cadru didactic poate contribui la schimbarea percep܊iei asupra ܈colii, prin
seriozitatea, etica, profesionalismul de care dă dovadă.
Cadrele didactice vor ܊ine mereu legătura cu părin܊ii elevilor, deoarece rela܊iile
de colaborare dintre profesori ܈i părin܊i întăresc identitatea ܈colii ܈i sporesc prestigiul
institu܊ional.
Promovarea imaginii institu܊iei se realizează ܈i prin elaborarea unor proiecte la
nivel local care să vizeze multiplicarea experienĠei pozitive úi a exemplelor de bună
practică în managementul institu܊ional. Promovarea imaginii pozitive a institu܊iei
܈colare se realizează prin publicarea tuturor reu܈itelor, internetul devenind cel mai
uzual mod de a face accesibile rezultatele ܈i produsele activită܊ilor. Cu ajutorul unui
site, a unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ܊ine la curent părin܊ii cu tot
ce se întâmplă în ܈coală, dar putem promova activită܊ile ܈i implicit ܈coala în cadrul
căreia acestea se desfă܈oară.
Educa܊ia de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice,
fiecare contribuind individual asupra imaginii de ansamblu a institu܊iei ܈colare.
Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece această imagine pozitivă se
creează greu ܈i se poate pierde rapid. Formarea imaginii unei organizaĠii se poate
realiza aplicând o anumită ,,politică’’, ce Ġine pe de o parte de stilul managerial al
conducătorului organizaĠiei úi pe de altă parte de activitatea desfăúurată de angajaĠicadre didactice.
Promovarea imaginii, reprezintă acĠiunea de convergenĠă úi de interferenĠă a
reclamei, publicităĠii, utilizarea liderilor de opinie úi a tehnologiilor de creare a
evenimentelor pentru formarea unei imagini unitare úi multidimensionale prin
transmiterea unor mesaje.
Managerul unei organizaĠii úcolare poate promova în mediul intern úi extern al
unită܊ii o imagine pozitivă a acesteia, printr-o planificare riguroasă, folosind metodele
úi tehnicile potrivite,iar activităĠile online sunt un pion foarte important cu un aport
deosebit in dezvoltarea acesteia. În concluzie, imaginea ܈colii poate fi promovată
oferind beneficiarilor ceea ce a܈teaptă ܈i au nevoie: educa܊ie de calitate, accesul la
ofertele educa܊ionale, individualizarea învă܊ării, combaterea discriminării, reducerea
violen܊ei, promovarea unui comportament moral pozitiv ܈i participarea la activită܊i
extra܈colare. ܇coala noastră, în ochii comunită܊ii, este rezultatul unei munci constante.
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Crearea acestei imagini se realizează prin fiecare cadru didactic din institu܊ie,
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educa܊ie
individualizată, adaptată la particularită܊ile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice
în strategii de predare atractive vor crea o imagine pozitivă asupra ܈colii.
Activită܊ile educative realizate în mediul online, dau o alternativă sănătoasă,
practică ܈i creativă de a ocupa timpul liber al elevilor, institu܊ia de învă܊ământ ce
promovează astfel de activită܊i beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la
nivel local, cât ܈i jude܊ean sau na܊ional. ܇coala noastră, în ochii comunită܊ii, este
rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare contribuind individual asupra
imaginii, de ansamblu, a institu܊iei ܈colare.
Bibliografie:
1.www.didactic.ro;
2.Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, Adrian, ùcoala la răscruce. Schimbare
úi continuitate în curriculumul învăĠământului obligatoriu, Editura Polirom, 2002.
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PROMOVAREA IMAGINII ܇COLII


Prof. înv. primar, BUDESCU ANA GEANINA
܇coala Gimnazială Nr. 22 Gala܊i


În zilele noaste, unitatea de învă܊ământ este pregatită să facă fa܊ă unor cerinte
tot mai complexe din partea societă܊ii contemporane ܈i î܈i revendică locul său în via܊a
copiilor pe care îi educă, dar ܈i, în centrul comunită܊ii pe care o influen܊ează constant.
Cerin܊ele beneficiarilor fac din unitatea de învătămănt un cadru viu, un mediu în
continua schimbare. Internetul, privit cu reticen܊ă ini܊ial, a devenit acum un mediu de
promovare infinit, prin care o ܈coala î܈i poate construi o imagine.
Deschiderea spre nou se realizeaza datorită cadrelor didactice pregătite care
intervin in favoarea acestei dezvoltări continue a ܈colii. Analizand ceea ce se cere de
la unitatea de învă܊ământ, putem stabili ܈i cum anume o putem promova. Beneficiarii,
atât direc܊i (cadrele didactice, elevii), cât ܈i indirec܊i (părin܊ii, comunitatea locală), sunt
cei ce intră în contact cu mediul ܈colar, comunitatea fiind astfel influen܊ată de ܈coala.
Promovarea imaginii instituĠiei úi factorilor ce îúi asumă responsabilităĠile în
procesele de descentralizare úi asigurare a calităĠii, se poate realiza prin personalizarea
ofertei educaĠionale la nivel instituĠional prin diversificarea úi flexibilizarea acesteia în
funcĠie de nevoile úi interesele partenerilor úi beneficiarilor procesului educational ܈i
educaĠiei. Crearea úi promovarea unei imagini instituĠionale pozitivă în comunitate se
realizează, în primul rând, prin rezultatele educa܊ionale ale elevilor, părin܊ii fiind
interesa܊i în principiu de acest aspect. Crearea acestei imagini se realizeaza prin
intermediul fiecărui cadru didactic din institu܊ie, schimbarea venind prin fiecare dintre
noi. Motivarea elevilor, printr-o educa܊ie individualizată, adaptată la particularitătile
elevului, folosirea mijloacelor tehnologice, a metodelor activ-participative în strategii
de predare atractive, vor înbunătă܊i ܈i crea o imagine pozitivă asupra ܈colii. Este ideal
să se armonizeze oferta de servicii educaĠionale, curriculum-ul la decizia ܈colii úi
formare permanentă cu nevoile specific, individuale identificate în unitatea úcolară úi
comunitatea locală.
Colaborarea eficientă cu toĠi reprezentanĠii minorităĠilor etnice prin
promovarea unor proiecte focalizate pe reducerea abandonului úcolar prin Comisia de
Combatere a Discriminarii în Mediul ܇colar. Integrarea elevilor în ܈coala prin
promovarea interculturalita܊ii ܈i susĠinerea elevilor cu dezavantaj social úi conduite de
risc, dar ܈i susĠinerea elevilor în abilităĠi.
Promovarea imaginii institu܊iei se realizeaza prin elaborarea unor proiecte la
nivel local care să vizeze multiplicarea experienĠei pozitive úi a exemplarelor de bună
practică în managementul institutional.
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Activită܊ile extra܈colare sprijină promovarea imaginii institu܊iei ܈colare.
Copilul traie܈te într-o lume dominată de mass media, influen܊ele nefaste ale
televizorului ܈i calculatorului ac܊ionând asupra sănătă܊ii psihice ܈i morale. Acestea
contribuie la transformarea elevilor în persoane incapabile de a se controla
comportamental ܈i emotional. Activită܊ile de acest gen, cu o deosebită influen܊ă
formativă, au la bază toate formele de ac܊iuni turistice, ateliere de crea܊ie, concursuri
܈i parteneriate cu alte institu܊ii de învă܊ământ sau locale (biblioteca jude܊eană, muzee,
primăria ora܈ului).
Activită܊ile extracurriculare dau o alternativă sănătoasă, practică ܈i creativă
de a ocupa timpul liber al elevilor, institu܊ia de învătământ ce promovează astfel de
activită܊i beneficiind de imaginea pozitivă binemeritată, atât la nivel local, cât ܈i
jude܊ean sau na܊ional. Activitatea extracurriculară e o componentă educaĠională
valoroasă úi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenĠie, adoptând
el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în modul de realizare al activităĠii, cât úi
în relaĠiile cu elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să permită stimularea
creativă a elevilor.
Promovarea imaginii pozitive a institu܊iei ܈colare se realizează prin
publicarea tuturor reu܈itelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face ܈coala
accesibila. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme educa܊ionale, nu
doar că putem ܊ine la curent părin܊ii cu tot ceea ce se întâmplă în ܈coala, dar putem
promova activită܊ie ܈i implicit ܈coala în cadrul căreia acestea se desfă܈oară.
Prin combaretea violen܊ei din unitatea ܈colară, reducerea incidentelor din
cadrul acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleran܊ei ܈i a unui spirit moralcivic pozitiv în care elevii se integrează cu u܈urin܊ă crează o imagine pozitivă a ܈colii.
În concluzie, imaginea ܈colii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea
ce au ace܈tia nevoie: educa܊ie de calitate, accesul la ofertele educa܊ionale,
individualizarea învă܊ării, combaterea discriminarii, reducerea violentei, promovarea
unui comportament moral pozitiv, ܈i participarea la activita܊i extra܈colare.
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Promovarea imaginii ܈colii
prin târguri ale firmelor de exerci܊iu


Gianina Buruiană
Liceul Economic „Alexandru Ioan Cuza”, Piatra Neam܊


Promovarea imaginii unei ܈coli este o necesitate în perioada actuală, impusă în
special de fenomenul concuren܊ei, care apare ܈i în mediul educa܊ional dar ܈i de tendin܊a
demografică generală de scădere a popula܊ie ܈colare. Astfel, pentru a asigura
continuitatea procesului instructiv educativ într-o ܈coală ܈i men܊inerea numărului de
norme ale cadrelor didactice este necesară o eficientă promovare a imaginii.
Ca o ܈coală responsabilă, Liceul Economic „Alexandru Ioan Cuza” din Piatra
Neam ܊desfă܈oară o activitate intensă de promovare a imaginii, considerând că, în
primul rând, cei doi poli ai acesteia sunt profesorii ܈i elevii. Profesorii trebuie să ofere
o bună pregătire profesională ܈i interes pentru o educa܊ie individualizată. Elevii ridică
prestigiul unită܊ii prin rezultatele ob܊inute la concursuri ܈i olimpiade ܈colare, prin
comportamentul exemplar la unită܊ile unde desfă܈oară activitatea practică ܈i prin gradul
ridicat de inser܊ie pe pia܊a muncii.
O metodă prin care institu܊ia noastră s-a remarcat în mediul educa܊ional regional
dar ܈i na܊ional ܈i interna܊ional, realizând astfel o propagare a imaginii la nivel macro
este ܈i participarea la Târgurile firmelor de exerci܊iu.
Firma de exerciĠiu, ca instrument pus la dispozi܊ia elevilor pentru acomodarea
cu mecanismele economiei de pia܊ă reprezintă o metodă interactivă de învăĠare pentru
dezvoltarea spiritului antreprenorial, o concepĠie modernă de integrare úi aplicare
interdisciplinară a cunoútinĠelor, o abordare a procesului de predare-învăĠare care
asigură condiĠii pentru probarea úi aprofundarea practică a competenĠelor dobândite
de elevi în pregătirea profesională.
Introducerea metodei de învăĠare prin firma de exerciĠiu, în învăĠământul
profesional úi tehnic din România s-a realizat, începând cu anul 2001, printr-un proiect
iniĠiat în cadrul Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est úi desfăúurat de
Centrul NaĠional de Dezvoltare a ÎnvăĠământului Profesional úi Tehnic (CNDIPT) din
România în colaborare cu Ministerul EducaĠiei, Cercetării, Tineretului úi Sportului úi
Kulturkontakt din Austria - proiectul ECO NET.
Pornind de la rezultatele obĠinute, Ministerul EducaĠiei, Cercetării, Tineretului
úi Sportului, a luat decizia strategică de a disemina pe plan naĠional această metodă de
predare-învăĠare.
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Obiectivul general al învăĠării prin firma de exerciĠiu îl reprezintă dezvoltarea
spiritului antreprenorial, prin:
familiarizarea elevilor cu activităĠile specifice unei firme reale
simularea operaĠiunilor úi proceselor economice specifice mediului real de
afaceri
x perfecĠionarea limbajului de afaceri
x dezvoltarea de competenĠe úi atitudini necesare unui întreprinzător dinamic:
creativitate, gândire critică, rezolvarea de probleme, luare de decizii, asumarea
responsabilităĠii, lucrul în echipă, iniĠiativă, perseverenĠă, auto-organizare úi
auto-evaluare a resurselor individuale, flexibilitate.
Implementarea conceptului de „firmă de exerciĠiu” îúi propune crearea tipului de
întreprinzător dinamic, capabil să dezvolte un nou proces de producĠie, să aducă pe
piaĠă un nou produs sau serviciu sau să descopere o nouă cale de distribuĠie.
x
x

Rezultatele preconizate în urma aplicării acestei metode sunt:
creúterea gradului de inserĠie pe piaĠa muncii a absolvenĠilor
x reducerea perioadei de acomodare la locul de muncă
x mai buna adaptabilitate la schimbarea locului de muncă
x flexibilitate
x asumarea iniĠiativei úi a riscului
Simpla func܊ionare a unei firme de exerci܊iu în cadrul unei ܈coli nu este totu܈i
suficientă pentru ca elevii să-܈i formeze o imagine completă ܈i complexă asupra
economiei de pia܊ă, astfel încât una dintre cele mai interesante activită܊i este
participarea la târguri ale firmelor de exerci܊iu, care realizează o puternică interac܊iune
între acestea, provocându-le la efectuarea a numeroase opera܊iuni specifice func܊ionării
economiei. În mediul ܈colar ܈i pentru publicul larg acestea sunt unele dintre cele mai
spectaculoase activită܊i ale elevilor, care sunt intens mediatizate, contribuind foarte
eficient la promovarea imaginii ܈colii.
x

Liceul Economic „Alexandru Ioan Cuza” a organizat numeroase târguri ale
firmelor de exerci܊iu pentru ܈colile din jude܊, beneficiind de un spa܊iu propriu prin
intermediul Sălii de festivită܊i. Aici, anual, au fost marcate prin târguri, sărbători
importante precum: Crăciunul, Dragobete, Ziua Femeii, Ziua Copilului, etc. În afara
de aceste manifestări la nivel jude܊ean a intrat în tradi܊ie participarea firmelor ܈colii
noastre la Târgul de la Timi܈oara. Dar cea mai spectaculoasă participare a elevilor
no܈tri a fost la Târgul Interna܊ional de la Salzburg (Austria).
Ultima perioadă marcată de problemele epidemiologice mondiale a impus ܈i
transferarea acestor activită܊i în mediul online. De܈i nu se mai bucură de aceea܈i
popularitate ca cele face to face, trebuie să ne bucure faptul că tradi܊ia nu s-a stins ܈i
interesul elevilor a rămas viu pentru acest tip de manifestări extra܈colare atât de
benefice forma܊iei lor profesionale.
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PROMOVAREA IMAGINII ܇COLII

Prof. înv. preprimar Bu܈e Dana Cristina
܇coala Gimnazială ,, Sabin Oprean” Bucure܈ci, jude܊ul Hunedoara

Motto: “Nu zidurile fac o úcoală, ci spiritul ce domneúte într-însa” Ferdinand,
rege al României
Promovarea imaginii unităĠii noastre úcolare reprezintă o prioritate pentru o bună
colaborare între cei trei parteneri educaĠionali: ܈coală- elevi -părinĠi. Educa܊ia este
obligatorie, dar din fericire nici o institu܊ie nu poate for܊a alegerea. “Clientul” este liber
să aleagă. Această dependen܊ă a unită܊ii ܈colare dă libertatea de alegere a elevilor, face
ca úcoala să depindă de implicarea ei în modificarea nevoilor úi aúteptărilor acestora.
Informarea nu este de ajuns, úcoala trebuie să aibă capacitatea úi să fie pregatită
de a adapta programul educaĠional la nevoile în schimbare ale “clientilor”. ùcoala este
un element esenĠial al oricărei comunităĠi prin resursele umane pe care le are, dar úi
prin spaĠiile de învăĠare disponibile.
O úcoală responsabilă este garantul dezvoltării permanente a comunităĠii.
ùcoala-grădiniĠa, nu poate funcĠiona bine fără sprijinul comunităĠii, aceasta reprezintă
o resursă, oferindu-úi serviciile úi altor membri ai comunităĠii pe lângă tinerii úcolarizaĠi
úi contribuind astfel la dezvoltarea comunităĠii úi altfel decât prin realizarea educaĠiei
formale.
În zilele noaste, unitatea de învă܊ământ este pregatită să facă fa܊ă unor cerinte tot
mai complexe din partea societă܊ii contemporane ܈i î܈i revendică locul său în via܊a
copiilor pe care îi educă, dar ܈i, în centrul comunită܊ii pe care o influen܊ează constant.
Cerin܊ele beneficiarilor fac din unitatea de învătămănt un cadru viu, un mediu în
continua schimbare. Internetul, privit cu reticen܊ă ini܊ial, a devenit acum un mediu de
promovare infinit, prin care o ܈coala î܈i poate construi o imagine.
Deschiderea spre nou se realizeaza datorită cadrelor didactice pregătite care
intervin in favoarea acestei dezvoltări continue a ܈colii. Analizand ceea ce se cere de
la unitatea de învă܊ământ, putem stabilii ܈i cum anume o putem promova. Beneficiarii
atat directi, cat si indirecti(elevii, părintii) sunt cei ce intră în contact cu mediul ܈colar,
comunitatea fiind astfel influen܊ată de ܈coala.
Promovarea imaginii instituĠiei úi factorilor ce îúi asumă responsabilităĠile în
procesele de descentralizare úi asigurare a calităĠii, personalizarea ofertei educaĠionale
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la nivel instituĠional prin diversificarea úi flexibilizarea acesteia în funcĠie de nevoile
úi interesele partenerilor úi beneficiarilor procesului educational ܈i educaĠiei Crearea úi
promovarea unei imagini instituĠionale pozitive în comunitate se realizează, în primul
rând, prin rezultatele educa܊ionale pozitive ale elevilor, părin܊ii fiind interesa܊i în
principiu de acest aspect.
Crearea acestei imagini se realizeaza prin fiecare cadru didactic din institu܊ie,
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educa܊ie
individualizată, adaptă la particularitătile elevului, folorirea mijloacelor tehnologice în
strategii de predare atractive vor înbunătă܊ii crea o imagine pozitiva asupra ܈colii.
Armonizarea ofertei de servicii educaĠionale úi formare permanentă cu nevoile
specifice identificate în unitatea úcolară úi comunitatea locală.
Colaborarea eficientă cu toĠi reprezentanĠii minorităĠilor etnice prin promovarea
unor proiecte focalizate pe reducerea abandonului úcolar prin Comisia de Combatere a
Discriminarii în Mediul ܇colar. Integrarea elevilor în ܈coala prin promovarea
interculturalita܊ii ܈i susĠinerea elevilor cu dezavantaj social úi conduite de risc, dar ܈i
susĠinerea elevilor în abilităĠi.
Promovarea imaginii institu܊iei se realizeaza prin elaborarea unor proiecte la
nivel local care să vizeze multiplicarea experienĠei pozitive úi a exemplarelor de bună
practică în managementul institutional.
Activită܊ile extra܈colare sprijină promovarea imaginii institu܊iei ܈colare. Copilul
traie܈te într-o lume dominată de mass media, influen܊ele nefaste ale televizorului ܈i
calculatorului ac܊ionând asupra sănătă܊ii psihice ܈i morale. Acestea contribuie la
transformarea elevilor în persoane incapabile de a se controla comportamental ܈i
emotional. Activită܊ile de acest gen, cu o deosebită influentă formativă, au la bază
toate formele de ac܊iuni turistice, ateliere de creatie, concursuri ܈i parteneriate cu alte
institu܊ii
Activită܊ile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica ܈i creativă de a
ocupa timpul liber al elevilor, institu܊ia de învătământ ce promovează astfel de activită܊i
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât ܈i jude܊ean sau
na܊ional. Activitatea extracurriculară e o componentă educaĠională valoroasă úi
eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenĠie, adoptând el, în primul
rând, o atitudine creatoare, atât în modul de realizare al activităĠii, cât úi în relaĠiile cu
elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a
elevilor.
De-a lungul timpului, activităĠile de formare úi promovare a imaginii ܈colii
noastre au fost:
x difuzarea informaĠiilor cu privire la oferta educaĠională, programele ܈i proiectele
educaĠionale, baza materială, resursele umane, rezultatele úcolare; consilierea
părinĠilor privind orientarea úcolară;
x dezvoltarea de parteneriate eficiente la nivel local, judeĠean, regional, na܊ional în
scopul promovării imaginii institu܊iei noastre úi a corelării ofertei educaĠionale cu
cerinĠele de pe piaĠa muncii locale / regionale;
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x transmiterea în spaĠiul virtual a informaĠiilor úi fotografiilor privind baza materială úi
programele de dezvoltare, oferta educaĠională, activităĠi derulate, rezultatele ܈colarilor,
proiecte educa܊ionale derulate
În concluzie, imaginea ܈colii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea
ce au ace܈tia nevoie: educa܊ie de calitate, accesul la ofertele educa܊ionale,
individualizarea învă܊ării, combaterea discriminarii, reducerea violentei, promovarea
unui comportament moral pozitiv, ܈i participarea la activita܊i extra܈colare. ܇coala
noastră, în ochii comunită܊ii, este rezultatul unei munci constante.
Educa܊ia de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice,
fiecare contribuind individual asupra imaginii, de ansamblu, a institu܊iei ܈colare.
Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece aceasta imagine pozitivă se
crează greu ܈i se poate pierde rapid.
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TRATAREA DIFERENğIATĂ A ELEVILOR,
STRATEGIE DE ASIGURARE A REUùITEI ùCOLARE

Secretar ܈ef Bu܈u Liliana
܇coala Gimnazială ”Anton Pann”, Rm. Vâlcea

TendinĠa de egalizare a úanselor de instruire a tuturor copiilor a reactualizat
preocupările teoretice, ideile úi concepĠiile privind tratarea nuanĠatăa a elevilor în
procesul instructiv – educativ, oarecum úi încercările practice de a adapta învăĠământul
la posibilităĠile elevilor (úcoala pe măsură).
Tema individualiz÷rii învăĠământului a devenit o temă de certă actualitate,
înscriindu-se printre direcĠiile principale ale dezvoltării teoriei úi practicii instruirii
úcolare din epoca noastră. De la o epocă la alta, această temă a fost atenĠionată tot mai
mult de specialiúti úi oameni de úcoală, relevând noi aspecte, noi probleme, în căutarea
soluĠiilor pentru rezolvarea optimă a acestora.
In literatura pedagogică se folosesc mai mulĠi termeni cu privire la tratarea
diferenĠiată a elevilor. Astfel, se utilizează tematica: diferenĠiere (diferenĠierea
instruirii úcolare) úi diversificare (diversificarea studiilor), individualizarea
învăĠământului ú.a.
In ceea ce priveúte delimitarea între diferenĠiere úi diversificare, unii autori
consideră diferenĠierea drept respectarea particularităĠilor individuale ale elevului, iar
diversificarea ca adaptare a învăĠământului la alte relaĠii pedagogice cu caracter mai
larg decât cele individuale
AlĠi autori, relevând aceleaúi nuanĠe deosebitoare între diferenĠiere úi
diversificare în instruirea úcolară, vorbesc de o diferenĠiere internă, care se referă la
modul de organizare úi desfăúurare a activităĠii didactice astfel încât să-l ajute pe fiecare
elev în realizarea unor performanĠe úcolare de nivel tot mai înalt úi de o diferenĠiere
care vizează orientarea úcolară úi profesională a acestuia.
DiferenĠierea activităĠii presupune o diferenĠiere gradată atât sub raportul
conĠinutului cât úi al solicitărilor intelectuale.
In condiĠiile învăĠământului de astăzi se precizează că nu elevul trebuie să se
adapteze la sistemul úcolar, ci sistemul úcolar să se adapteze la elev úi să creeze condiĠii
pentru dezvoltarea posibilităĠilor lui.
InvăĠătorul va trebui să desfăúoare o activitate care să corespundă individualităĠii
elevului, deci, necesitatea instruirii diferenĠiate.
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DiferenĠierea activităĠii cu elevii reprezintă strategia de adaptare a structurilor, a
conĠinutului învăĠământului, a metodologiei úi tehnologiei didactice, precum úi a
formelor de organizare a instruirii la posibilităĠile úi particularităĠile elevilor.
DiferenĠierea activităĠii instructiv – educative este o acĠiune majoră pe
coordonata prevenirii rămânerii în urmă la învăĠătură prin acordarea unui sprijin
prompt úi adecvat elevilor care întâmpină dificultăĠi.
In acest sens trebuie avute în vedere, în primul rând, posibilităĠile individuale ce
caracterizează în mod pregnant anumiĠi copii (starea sănătăĠii, dezvoltarea intelectuală,
capacitatea de efort, unele tulburări afective), precum úi influenĠa mediului familial, al
influenĠelor de grup, al mediului stradal etc.
Se vor avea în vedere astfel, atât elevii capabili de performanĠe înalte, cât úi cei
predispuúi la rămânerea în urmă la învăĠătură.
Toate conceptele analizate se referă la adaptarea procesului de învăĠământ la
particularităĠile psihice ale elevilor.

BIBLIOGRAFIE:
1. Ursula ùchiopu – Psihologie diferenĠiată úi educativă, în Revista de
pedagogie, nr. 9/1986.
2. Jean Piaget – Psihologie úi pedagogie, Editura Didactică úi Pedagogică,
Bucureúti, 1972.
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PROMOVAREA IMAGINII ܇COLII


܇coala Gimnazială “Ioan Slavici” Oradea
Prof. înv. primar BUTA ܇DANIELA

În zilele noaste, unitatea de învă܊ământ este pregatită să facă fa܊ă unor cerinte tot
mai complexe din partea societă܊ii contemporane ܈i î܈i revendică locul său în via܊a
copiilor pe care îi educă, dar ܈i, în centrul comunită܊ii pe care o influen܊ează constant.
Cerin܊ele beneficiarilor fac din unitatea de învătămănt un cadru viu, un mediu în
continua schimbare. Internetul, privit cu reticen܊ă ini܊ial, a devenit acum un mediu de
promovare infinit, prin care o ܈coala î܈i poate construi o imagine.
Deschiderea spre nou se realizeaza datorită cadrelor didactice pregătite care
intervin in favoarea acestei dezvoltări continue a ܈colii. Analizand ceea ce se cere de
la unitatea de învă܊ământ, putem stabilii ܈i cum anume o putem promova. Beneficiarii
atat directi, cat si indirecti(elevii, părintii) sunt cei ce intră în contact cu mediul ܈colar,
comunitatea fiind astfel influen܊ată de ܈coala.
Promovarea imaginii instituĠiei úi factorilor ce îúi asumă responsabilităĠile în
procesele de descentralizare úi asigurare a calităĠii, personalizarea ofertei educaĠionale
la nivel instituĠional prin diversificarea úi flexibilizarea acesteia în funcĠie de nevoile
úi interesele partenerilor úi beneficiarilor procesului educational ܈i educaĠiei Crearea úi
promovarea unei imagini instituĠionale pozitive în comunitate se realizează, în primul
rând, prin rezultatele educa܊ionale pozitive ale elevilor, părin܊ii fiind interesa܊i în
principiu de acest aspect.
Crearea acestei imagini se realizeaza prin fiecare cadru didactic din institu܊ie,
schimbarea venind prin fiecare dintre noi.
Motivarea
elevilor
printr-o
educa܊ie
individualizată, adaptă la particularitătile
elevului, folorirea mijloacelor tehnologice în
strategii de predare atractive vor înbunătă܊ii
crea o imagine pozitiva asupra ܈colii.
Armonizarea ofertei de servicii educaĠionale
úi formare permanentă cu nevoile specifice
identificate în unitatea úcolară úi comunitatea
locală.
Colaborarea eficientă cu toĠi reprezentanĠii minorităĠilor etnice prin promovarea
unor proiecte focalizate pe reducerea abandonului úcolar prin Comisia de Combatere a
Discriminarii în Mediul ܇colar.
Integrarea elevilor în ܈coala prin promovarea interculturalita܊ii ܈i susĠinerea
elevilor cu dezavantaj social úi conduite de risc, dar ܈i susĠinerea elevilor în abilităĠi.
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Promovarea imaginii institu܊iei se realizeaza prin elaborarea unor proiecte la
nivel local care să vizeze multiplicarea experienĠei pozitive úi a exemplarelor de bună
practică în managementul institutional.
Activită܊ile extra܈colare sprijină promovarea imaginii institu܊iei ܈colare. Copilul
traie܈te într-o lume dominată de mass media, influen܊ele nefaste ale televizorului ܈i
calculatorului ac܊ionând asupra sănătă܊ii psihice ܈i morale. Acestea contribuie la
transformarea elevilor în persoane incapabile de a se controla comportamental ܈i
emotional. Activită܊ile de acest gen, cu o deosebită influentă formativă, au la bază
toate formele de ac܊iuni turistice, ateliere de creatie, concursuri ܈i parteneriate cu alte
institu܊ii
Activită܊ile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica ܈i creativă de a
ocupa timpul liber al elevilor, institu܊ia
de învătământ ce promovează astfel de
activită܊i beneficiind de imaginea
pozitiva binemeritată, atât la niv el local,
cât ܈i jude܊ean sau na܊ional.
Activitatea extracurriculară e
componentă educaĠională valoroasă úi
eficientă căreia orice cadru didactic

trebuie să-i acorde atenĠie, adoptând el, în
primul rând, o atitudine creatoare, atât în
modul de realizare al activităĠii, cât úi în
relaĠiile cu elevii, asigurând astfel o
atmosferă relaxantă care să permită
stimularea creativă a elevilor.
Promovarea imaginii pozitive a
institu܊iei ܈colare se realizează prin
publicarea tuturor reu܈itelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face ܈coala
accesibila. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu doar că putem
܊ine la curent părin܊ii cu tot ce se întâmplă în ܈coala, dar putem promova activită܊ie ܈i
implicit ܈coala în cadrul căreia acestea se desfă܈oară.
Prin combaretea violen܊ei din unitatea ܈colară, reducerea incidentelor din cadrul
acesteia, oferind un mediu sigur,
promovarea toleran܊ei ܈i a unui spirit
moral-civic pozitiv în care elevii se
integrează cu u܈urin܊ă crează o
imagine pozitivă a ܈colii.
În concluzie, imaginea ܈colii
poate
fi
promovată
oferind
beneficiarilor ceea ce au ace܈tia
nevoie:educa܊ie de calitate, accesul la
ofertele
educa܊ionale,
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individualizarea învă܊ării, combaterea discriminarii, reducerea violentei, promovarea
unui comportament moral pozitiv, ܈i participarea la activita܊i extra܈colare. ܇coala
noastră, în ochii comunită܊ii, este rezultatul unei munci constante.
Educa܊ia de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice,
fiecare contribuind individual asupra imaginii, de ansamblu, a institu܊iei ܈colare.
Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece aceasta imagine pozitivă se
crează greu ܈i se poate pierde rapid.
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DOZAREA EFORTULUI INTELECTUAL
܇I TRANSMITEREA DE CUNO܇TINTE
ÎN CAZUL PROCESULUI INSTRUCTV-EDUCATIV

Bibliotecar Călin Maria
܇coala Gimnazială ”Anton Pann”, Rm. Vâlcea

Mi-am propus în cele ce urmează să fac anumite considera܊iuni asupra modului
cum se face transmiterea de cuno܈tinte, priceperi ܈i deprinderi, în cadrul învă܊ământului
gimnazial ܈i primar, dozarea efortului intelectual propus copiilor etc.
Mai întâi trebuie să pornim prin a analiza ܈i întelege calitatea ܈i caracteristicile
privite din punct de vedere fizic, fiziologic ܈i psihic, ale materialului uman cu care se
lucrează, respectiv elevii. Pentru acest lucru trebuie să în܊elegem că elevii, copiii asupra
cărora noi profesorii ܈i învă܊ătorii încercăm să-i modelam sub aspect intelectual prin
transmiterea de cuno܈tinte, priceperi ܈i deprinderi, sunt ni܈te fiin܊e total deosebite fa܊ă
de persoana adultă ܈i aici ne referim la cele trei aspecte men܊ionate mai sus: fizic,
fiziologic ܈i psihic. Deosebirile din acest punct de vedere sunt evidente fa܊ă de adul܊i
܈i lucrul acesta trebuie să solicite foarte multă aten܊ie ܈i competen܊a din partea
pedagogului, respectiv învă܊ătorul ܈i profesorul, în special la dozarea efortului
intelectual.
Am zis mai sus, latura fizică, fiziologică ܈i psihică ܈i să vedem caracteristicile
fiecăreia dintre ele.
Deosebirea fizică este eviden܊iată prin faptul că a܈a cum se vede aspectul fizic:
talie, greutate etc. sunt diferite fa܊ă de cele ale adultului, copiii fiind mult mai mici.
Din punct de vedere fiziologic referindu-ne la indicii fiziologici, respectiv:
frecventa cardiaca, frecventa respiratorie si tensiunea arteriala, precum si alte procese
fiziologice care sunt diferiti de cei ai adultilor.
Deosebirile din punct de vedere psihic sunt la fel de evidente referindu-ne la
procesele psihice ale scoartei cerebrale si anume: memoria, gândirea, aten܊ia ܈i mai ales
stabilitatea în aten܊ie. Se ܈tie că mai ales la copiii de 0-IV ܈i chiar la cei de clasele VVIII încordarea, concentrarea aten܊iei asupra cuno܈tintelor predate este mai mică la
omul matur, iar perioada în care se face transmiterea de cuno܈tin܊e trebuie riguros
aleasă ca altfel se întâmplă necazuri.
Copilul nu poate sta ܊intuit în loc ore în ܈ir concentrat asupra unui lucru iar ceea
ce se predă trebuie neapărat să corespundă capacită܊ii sale intelectuale.
Să nu confundăm cantitatea cu calitatea.
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Tot ce trebuie în܊eles din cele arătate mai sus, este faptul că acest copil se află în
perioada de cre܈tere ܈i dezvoltare ܈i dacă în acest timp se ac܊ionează gre܈it privind
instruc܊ia intelectuală ܈i fizică, se produc dereglări ܈i îmbolnăviri ale sistemului nervos
care î܈i lasă amprenta pe tot parcursul vie܊ii.
Nu este permis să ne soscotim puterile intelectuale ale copiilor fără a face o
analiză competen܊a ܈i minu܊ioasă asupra capacită܊ii lor intelectuale.
Oare câ܊i dintre masa mare de învă܊ători ܈i profesori au testat, să zicem,
capacitatea minimă ܈i maximă de memorare a copiilor, sau capacitatea minimă sau
maximă de stabilitate în concentrare ܈i aten܊ie? De aceea, stabilirea cantită܊ii cât si a
gradului de dificultate al cuno܈tintelor predate elevilor trebuie să se facă cu multă
aten܊ie, nu după ureche, ci numai în urma unor analize competen܊e asupra posibilită܊ilor
reale ale elevilor.
Din aceasta cauza, to܊i cei chema܊i să facă instruc܊ie ܈i educa܊ie în insitu܊iile de
învă܊ământ, trebuie să posede serioase cuno܈tin܊e de pedagogie, fiziologie, psihologie
etc. pentru a cunoa܈te în primul rând căile ܈i modalită܊ile corecte ce trebuie folosite în
educa܊ie, stabilind în acest fel mijloacele cu care să modeleze profilul intelectual al
copilului.
Fără cunoa܈terea acestor aspecte nu poate fi vorba de un învă܊ământ ܈tiin܊ific
corect care să ducă la realizarea obiectivului final, cel al ob܊inerii unui produs finit elevul bine educat ܈i multilateral competent.
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Revista ܈colară,
mijloc eficient în promovarea imaginii unită܊ilor ܈colare

Prof. CANACHE Maria
ùcoala Gimnazială „ùtefan cel Mare” Zemeú, jude܊ul Bacău

De ce este important să promovăm imaginea unităĠilor úcolare în comunitate?
Promovarea imaginii unităĠii úcolare reprezintă o prioritate pentru o bună colaborare
între cei trei parteneri educaĠionali: ܈coală-elevi-părinĠi. Prin diverse surse
informaĠionale, prin cuvinte úi imagini, se încearcă să se creeze cea mai bună imagine
posibilă asupra ܈colii ܈i activi܊ii didactice.
Promovarea imaginii instituĠionale se poate realiza prin transmiterea în spaĠiul
unei reviste ܈colare a informaĠiilor úi fotografiilor privind baza materială úi programele
de dezvoltare, oferta educaĠională, activităĠi derulate, rezultatele pre܈colarilor, proiecte
educa܊ionale derulate.
SPORT FOCUS - o revistă pentru MICI ܈i MARI
FI܇Ă DE PREZENTARE A REVISTEI ܇COLARE
1. DENUMIREA REVISTEI
SPORT FOCUS, ISSN 2067-9602 (2010)
2. UNITATEA DE ÎNVĂ܉ĂMÂNT
ùCOALA GIMNAZIALĂ ”ùTEFAN CEL MARE”ZEMEù, structură ùCOALA
GIMNAZIALĂ ”ION CREANGĂ”BOLĂTĂU.
3. TIPUL REVISTEI
revistă ܈tiin܊ifică, EDUCA܉IE FIZICĂ ܇I SPORT
4. FORMA DE PREZENTARE A REVISTEI
- pe suport hârtie
- ultimele trei apari܊ii, respectiv Nr. 16/octombrie 2017, 17/martie 2018 , 18/octombrie
2018.
5. SCURTĂ DESCRIERE A REVISTEI ܇I ARGUMENT
Revista SPORT FOCUS este dedicată deopotrivă elevilor mari úi mici,
profesorilor úi părinĠilor, fiind adaptată intereselor, preocupărilor ܈i nevoilor acestora.
Elevii implicaĠi în conceperea úi redactarea articolelor din revistei úi-au dezvoltat o
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serie de aptitudini úi valenĠe care altfel ar fi rămas ascunse. S-a urmărit permanent
tratarea subiectelor sportive în mod original, atractiv ܈i ingenios.
În paginile revistei se adună tot ce înseamnă munca în ܈coală, efortul intelectual
܈i imagina܊ia creatoare, limbajul fiind adecvat vârstei, cititorii regăsind atât informa܊ii
utile cât ܈i surse de amuzament (Pagina de sarbatoare, Pagina celebrită܊ilor sportive,
Pagina de umor, Pagina pu܈tanilor, Pagina micilor pompieri, Pagina de ܈tiri, Pagina de
debut, Pagini cu informa܊ii locale ܈i jude܊ene, Pagina de curiozita܊i sportive, Pagina de
modă, artă, Pagina de joc, Pagina de sănătate, Sportul în imagini-plan܈e de colorat).
Revista SPORT FOCUS este cu siguranĠă instrumentul potrivit care să poarte
peste tot, ca ܈i până în prezent, valorile ùcolii Gimnaziale ”Ion Creangă” Bolătău (ISSN
2067-9602/2010).
6. CADRE DIDACTICE COORDONATOARE
Prof. dr. CANACHE Maria, ùCOALA
CREANGĂ”BOLĂTĂU, ZEME܇.
7. REDACTOR ܇EF (elev)
HO܉U Cristina
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PRIETENI DE PESTE HOTARE

Prof. în înv. primar Căpraru Emanuela Mihaela
܇coala Gimnazială ”܇tefan Bârsănescu”, Ia܈i

Premisa
Ideea coresponden܊ei între elevi, apar܊inând a trei unită܊i ܈colare diferite, din
două state europene diferite (din România ܈i Italia), s-a născut gra܊ie unei considerabile
prezen܊e de ܈colari români înscri܈i în ܈colile de stat italiene din Regiunea Puglia, Italia.
Acest proiect de „amici܊ie epistolară”, între ܈coli primare, din două ܊ări europene
diferite, ܈i-a propus să urmărească obiective educativo-didactice ܈i interculturale, în
care elevii din cele trei institu܊ii ܈colare implicate în acest demers, î܈i povestesc, prin
intermediul scrisorii, sau a unei alte forme de expresie, despre propria ܈coală, despre
familia din care fac parte, despre tradi܊ii ܈i folclor, despre emo܊iile din via܊a personală
etc.
Ini܊iativa a constat într-o activitate de coresponden܊ă între elevii apar܊inând de
la nivelul primar a următoarelor ܈coli: Circolo Didattico „Giuseppe Caiati”, Bitonto,
Istituto Comprensivo „Perotti-Ruffo” Cassano delle Murge (Italia) ܈i ܇coala „܇tefan
Bârsănescu” Ia܈i (România). De asemenea, cadrele didactice implicate au putut face
schimb de „bune practici” în legătură cu sistemele ܈colare din care fac parte, despre
metodele de predare-învă܊are-evaluare, despre propriile experien܊e sau emo܊ii întâlnite
de-a lungul demersului didactic etc.
Scopul proiectului a fost motivarea comunicării, construirea de identită܊i
conjugate în contexte diferite: cognitiv, afectiv, rela܊ional; educarea în spiritul valorilor
de reciprocitate ܈i de cunoa܈tere a „celuilalt”.
Obiective generale
x Schimbul de informa܊ii ܈i de experien܊e între institu܊ii europene diferite în
perspectiva unei dimensiuni europene;
x Realizarea unei compara܊ii între culturi diferite, în vederea identificării unor
valori pozitive dezvoltării unei identită܊i majore;
x Cunoa܈terea unor realită܊i „străine”, diferite de cele cunoscute până acum: un
alt ora܈, mediu, ܈coală, tradi܊ie, sisteme ܈colare diferite, metode didactice diferite
);
x Comunicarea cu un referent concret, real;
x Acordarea unui anumit sens scrierii ܈i lecturii în situa܊ii reale, motivante.
Obiective specifice
x

Consolidarea competen܊elor de scriere ܈i de lectură;
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x
x
x

Utilizarea unor forme de lectură diferite, în func܊ie de scop: cu voce tare, în
lini܈te, expresivă;
În܊elegerea con܊inutului textelor de tip comunicativ;
Scrierea automatică cu scopul comunicării, folosind un limbaj adecvat ܈i
respectând semnele de punctua܊ie ܈i de ortografie.

܇coli participante:
x
x

Institu܊ii ܈colare italiene: C.D. Statale “G. Caiati” Bitonto, I.C. “Perotti-Ruffo|
Cassano delle Murge ( Regiunea Puglia, Provincia di Bari)
Institu܊ii ܈colare române܈ti: ܇coala „܇tefan Bârsănescu”, Ia܈i

Demersul didactic
x Prepararea materialelor de expediat: întocmirea scrisorilor, a desenelor, alegerea
obiectelor simbolice de trimis;
x Examinarea scrisorilor sosite;
x Analiza acestora
x Pregătirea răspunsurilor ܈i completarea unor scheme pe baza unor compara܊ii;
x Traducerea scrisorilor din limba italiană în limba română ܈i invers.
Con܊inuturi didactice:
x Informa܊ii personale (descrieri personale, activită܊i preferate, familia, timpul
liber, după-amiezile, vacan܊a de vară etc.
x Informa܊ii despre ܈coală, clasa din care fac parte, activită܊i;
x Informa܊ii în legătură cu ora܈ul/ localitatea în care trăiesc, tradi܊iile ܈i obiceiurile
locale;
x Informa܊ii despre propriile emo܊ii, ce anume îi face să fie ferici܊i sau tri܈i;
propriile temeri etc.
Resurse didactice:
Foi albe, foi colorate, creioane negre ܈i colorate, pixuri, stilouri, cartoane,
materiale de unică folosin܊ă, plicuri pentru scrisori, plicuri pentru întrebuin܊ări
diverse, internet, po܈ta clasică.
Evaluare:
x

x
x
x

Activită܊i care prevăd recuperarea unor informa܊ii: conversa܊ii, completarea unor
fi܈e, reelaborări orale în clasă, construirea de plan܈e reprezemtând sinteza
activită܊ii propuse;
Evaluarea concretă a produselor finale, cu ajutorul unor grile de observa܊ie,
realizată de cadrele didactice;
Organizarea unor expozi܊ii; prezentarea finală în powerpoint etc.
Concluzii
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Ce abilită܊i dezvoltă activită܊ile extra܈colare?

Prof. Căpriceanu Ramona Maria
܇coala Gimnazială nr. 24, Timi܈oara

Atunci când trebuie să organizăm activită܊i extra܈colare, noi, cadrele didactice,
ne gândim că acestea sunt la fel de importante ca lec܊iile zilnice. Suntem motiva܊i să
ne implicăm în organizarea acestor activită܊i de bucuria pe care o vedem pe chipul ܈i
în sufletele copiilor, atunci când participă la astfel de activită܊i.
Când elevii se află în afara cadrului formal al ܈colii, sunt mai relaxa܊i, mai
dezinvol܊i. În astfel de momente, ei sunt deschi܈i la tot ce este nou, re܊in mai u܈or din
experien܊e practice chiar ܈i informa܊ii sau
no܊iuni care li s-ar fi părut dificile în alt
context.
Activită܊ile extra܈colare contribuie
܈i la dezvoltarea competen܊elor sociale.
Faptul că acestea se desfă܈oară prin
colaborare ܈i necesită comunicare ,
toleran܊ă fa܊ă de ceilal܊i, deprinderea de
a-܊i sus܊ine punctual de vedere ܈i spirit
de ini܊iativă contribuie la dobândirea
unor aptitudini necesare pentru a se
descurca în situa܊ii variate de via܊ă.
I. Nicola consideră că „Activitatea extraúcolară oferă independenĠă mai mare
elevilor úi asigură o posibilitate de varietăĠi pentru manifestările disciplinare, ele
presupun respectarea unei game variate de norme disciplinare” [5, p. 288].
Deoarece activităĠile extraúcolare nu au un con܊inut rigid, obligatoriu, elevii au
posibilitatea de a alege în conformitate cu interesele úi dorinĠele lor, astfel acestea devin
complementare educaĠiei ܈i stimulează valori ܈i aptitudini. Elevii î܈i pot dezvolta în
timp prin intermediul acestor activită܊i vocaĠia, talentul..
Este important ca părin܊ii să sus܊ină organizarea acestor activită܊i ܈i să sprijine
elevii să participe la activită܊ile educative. Implicarea afectivă, cu plăcere ܈i bucurie
spontană în ceea ce fac, contribuie la dezvoltarea aptitudinilor copiilor. Este important
ca elevii să fie antrenaĠi nu numai în desfăúurarea activităĠilor, ci úi în alegerea úi
organizarea acestora.
ActivităĠile extraúcolare generează relaĠii de prietenie úi ajutor reciproc între
elevi, educă simĠul responsabilităĠii, ajută la formarea unei atitudini corecte faĠă de
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scopurile urmărite, cu condi܊ia să fie organizate sistematic ܈i alese în concordan܊ă cu
particularită܊ile de vârstă ܈i interesele elevilor.
Pe parcursul desfă܈urării activită܊ilor extra܈colare, elevii se vor confrunta ܈i cu
nereu܈ite. Astfel vor învă܊a să gestioneze e܈ecul, vor învă܊a că a܈a cum pot câ܈tiga pot
܈i pierde ܈i vor învă܊a să-܈i aprecieze ”puterile”. Din e܈ecuri vor învă܊a că au ܈i puncte
slabe ܈i că dacă doresc să atigă un scop pe care ܈i l-au propus, trebuie să muncească
cu perseveren܊ă.
Copiii care sunt implica܊i în activită܊i extracurriculare vor intra în contact cu
persoane noi, vor trăi experien܊e diferite, î܈i vor face prieteni, vor socializa ܈i vor deveni
mai responsabili. ܇i gândirea copiilor este influen܊ată de implicarea în aceste activită܊i,
ei învă܊ând să-܈i organizeze ra܊ional ܈i plăcut timpul ܈i totodată î܈i dezvoltă înclina܊iile
܈i aptitudinile.
Activită܊ile extracurriculare concurează în ziua de azi cu calculatorul, televizorul
܈i internetul ܈i din acest motiv importan܊a organizării acestora cre܈te, iar implicarea
dascălilor este necesară, mai ales pentru a-i ajuta pe copiii să în܊eleagă că activită܊ile
sunt diverse, pentru preferin܊ele ܈i interesele fiecăruia. Trebuie să avem grijă ca
obiectivele instructiv –educative să fie prezente echilibrat, astfel încât elevii să se
supună regulilor ܈i să-܈i asume responsabilită܊i.
Cadrul didactic, prin intermediul acestor activită܊i, î܈i cunoa܈te elevii ܈i
preferin܊ele acestora, înva܊ă cum îi poate dirija ܈i influen܊a pentru a atinge obiectivele
curriculare.
Bibliografie:
1. Iucu, R., Instruire extraúcolară. Perspective teoretice úi aplicative, Iaúi, Polirom,
2001.
2. Lisievici, P. ú.a., Pedagogie. Concepte, metode úi tehnici esenĠiale, Bucureúti,
Editura FundaĠiei România de Mâine, 2005.
3. Nicola, I., Tratat de pedagogie ܈colară, Bucure܈ti, Aramis, 2000.
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Centralizare / descentralizare în Colegiul Economic Buzău
(avantaje / dezavantaje)

Prof. CăpriĠă Paraschiva
Colegiul Economic Buzău

AVANTAJE
CENTRALIZARE

DESCENTRALIZARE

Colegiul Economic este condus
de un director úi un director adjunct. În
exercitarea atribuĠiilor ce le revin
directorii se bazează pe consiliul
profesoral úi pe consiliul de
administraĠie. Directorul îndeplineúte úi
funcĠia de preúedinte al acestor
organisme de conducere colectivă.
ComponenĠa lor este stabilită prin
Legea ÎnvăĠământului iar atribuĠiile
sunt elaborate de Ministerul
ÎnvăĠământului.

Directorul determină cadrele
didactice să participe activ, responsabil úi
creator la îndeplinirea sarcinilor ce le
revin, în condiĠii optime.

Planificarea, organizarea,
controlul, îndrumarea úi decizia sunt
exercitate mai uúor de către director
atât în ceea ce priveúte durata lor de
realizare cât úi ca eficienĠă.

S-au delegat sarcini atât
profesorilor coordonatori de comisii
metodice cât úi altor profesori care au fost
incluúi în diferite comisii (ex. comisia de
inventariere, comisia privind acordarea
burselor sociale, comisia privind
combaterea violenĠei în úcoală, comisia
privind monitorizarea absenĠelor etc. ).
Aproape fiecare profesor are úi alte
responsabilităĠi decât cele prevăzute în
fiúa postului úi solicitate de exercitarea
profesiei sale.

Implicarea profesorilor în
Dispunerea potenĠialului material
rezolvarea sarcinilor acordate este
úi uman se face într-un mod optimal.
motivată atât verbal de către conducere
Se evită paralelismele úi
cât úi material prin acordarea gradaĠiei de
suprapunerile, risipa de forĠe úi
merit. Recompensele materiale úi morale
au ca efect creúterea eficienĠei actului
mijloace.
instructiv educativ.
Intervine operativ pentru
funcĠionarea normală a activităĠii
Prin participarea noastră la luarea
úcolare. Exemplu: orice problemă care deciziilor se împarte úi responsabilitatea,
apare în úcoală, indifferent la ce nivel
domnii directori se pot axa pe rezolvarea
problemelor importante fără a fi urgente
(clasă, colectiv de profesori, etc.) este
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aflată de d-na director chiar dacă nu
întotdeauna în mod oficial. Rezolvarea
problemei se face la acest nivel dacă nu
s-a realizat până aici.
Uniformizarea deciziilor faĠă de
publicurile interne úi externe.

(planuri de perspectivă, anticiparea úi
prevenirea problemelor, delegarea
sarcinilor, lărgirea cunoútinĠelor úi
abilităĠilor profesionale etc. ) ceea ce
înseamnă creúterea calităĠii.
De asemenea, comunicarea formală
câútigă teren faĠă de comunicarea
informală úi cea pe orizontală faĠă de
comunicarea pe verticală.
MenĠionez că un mijloc important
în realizarea comunicării cu toate
publicurile Colegiului Economic îl
constituie internetul. Acesta contribuie
foarte mult la deschiderea organizaĠiei
spre spaĠiul public úi la reducerea
proporĠiei comunicării informale.

DEZAVANTAJE
CENTRALIZARE

DESCENTRALIZARE

Responsabilitatea aparĠine
directorului, directorului adjunct úi
unui grup foarte mic de cadre didactice
(5-7).

De multe ori directorul nu este
informat despre deciziile luate de către
úefii comisiilor metodice sau
reprezentanĠii diferitelor comisii.

Orice decizie este luată de acest
grup restrâns de oameni iar celelalte
cadre didactice nu sunt implicate în
nici un fel în activitatea de conducere.

Implicarea cadrelor didactice în
diferite comisii se face fără acordul
prealabil al acestora. Cadrul didactic este
doar anunĠat că face parte din această
comisie úi uneori acesta nu doreúte din
motive obiective sau subiective, nu are
curajul să refuze úi atunci activitatea lui în
comisie nu este de calitate sau lipseúte,
sarcinile lui fiind preluate de către ceilalĠi
membrii.

Directorul urmăreúte pas cu pas
tot ce face fiecare cadru didactic úi în
acest fel nu-úi mai poate rezolva
problemele importante de la nivelul
organizaĠiei

Comunicarea informală câútigă
Uneori coordonarea unor activităĠi
teren iar comunicarea formală aproape
se face atât de către persoana delegată cât
că nu există decât în úedinĠe (o dată sau
úi de către unul din directori úi atunci nu
de două ori pe semestru), iar în timpul
se mai útie pe cine trebuie să asculĠi.
semestrului se mai afiúează câteva
Se creează rivalitate între cadre
anunĠuri în cancelarie.
didactice (de ce unul face parte din atâtea
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Climatul general este unul
ostentativ, majoritatea cadrelor
didactice complotând împotriva
conducerii.
Neâncrederea manifestată de
către conducere faĠă de angajaĠi
diminuează motivaĠia acestora ceea ce
are ca efect scăderea calităĠii actului
instructiv-educativ.

comisii úi altul din mai puĠine sau deloc;
pe ce principii s-a făcut repartizarea, etc.).
Sunt trimiúi colegi la diferite
programe de instruire (în Ġară sau
străinătate) care necesită timp(acesta este
în defavoarea elevilor; se lipseúte de la
ore) úi bani.

Singurul loc unde autoritatea úi
puterea fiecărui cadru didactic cresc
este clasa de elevi unde profesorul
organizează, controlează, îndrumă úi
evaluează activitatea elevilor úi
rezultatele obĠinute de ei.
Din compararea centralizării úi descentralizării rezultă că nici una nu este foarte
bună sau foarte rea. De aceea, de la caz la caz pot fi luate în considerare proporĠii
optime între centralizare úi descentralizare, în funcĠie de specificul fiecărei organizaĠii
úcolare.
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PROMOVAREA IMAGINII ùCOLII

Profesor Carabaúu Manuela
ùcoala Gimnazială ,,Mihai Eminescu’’ Alexandria

EducaĠia reprezintă un fenomen complex, care cumulează un ansamblu de
resurse umane úi materiale, avand drept scop, însuúirea achiziĠiilor intelectuale úi
formarea atitudinilor morale, artistice sau fizice ale elevilor.
Promovarea imaginii úcolii trebuie să Ġină cont de calitatea actului educaĠional,
de investiĠiile făcute in asigurarea conditiilor de desfăúurare a educaĠiei, de calitatea
resursei umane, dar úi de colaboratorii úcolii. Dar, cine ne spune dacă obiectivele
propuse au fost atinse? Elevul, bineînteles, căci activităĠile educaĠionale sunt servicii
prestate în beneficiul elevului. Cand? Atunci cand se finalizează perioada de
úcolarizare.
Pentru a se obĠine aceste rezultate, în úcoala noastră, există un Plan de promovare
a imaginii úcolii, care vizează urmatoarele obiective generale:
-crearea úi promovarea unei imagini instituĠionale pozitive în comunitate;
-colaborarea eficientă cu toĠi reprezentanĠii instituĠionali din comunitate;
-personalizarea ofertei educationale prin diversificarea úi flexibilizarea acesteia în
funcĠie de interesele úi beneficiile procesului educaĠional;
-realizarea unor proiecte la nivel local( parteneriate cu Muzeul, Biblioteca Judeteana,
Biserica, I.S.J, I.P.J, I.S.U etc) úi europene (Erasmus+,,Schools Coding ,Robots
Meeting “, ,,Young Journalists of Today- Responsible Digital Citizens of Tomorrow
s.a) care sa vizeze înmulĠirea experienĠei pozitive úi a exemplelor de bună practică în
managementul institutional;
-promovarea unor proiecte care să vizeze reducerea abandonului úcolar, susĠinerea
elevilor din medii dezavantajate, dar úi a celor care pot face performanĠă într-un anumit
domeniu.
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Toate aceste acĠiuni nu fac altceva decat să întărească si mai mult relatiile dintre
Scoala-Familie-Comunitate si să conducă la atingerea obiectivelor propuse. De aceea,
mesajul transmis comunităĠii locale, trebuie să fie consistent, să provină din mai multe
surse si să exprime specificul úcolii noastre în peisajul educativ local. Transmiterea
regulată a veútilor úi a exemplelor de bună practică desfaúurate în úcoală, mentin úcoală
în atenĠia generala a comunitatii . De aceea, este necesar , ca úcoala să pună la dispozitie
cat mai multe materiale , produse ale activităĠii elevilor , astfel încat să se facă vizibilă
( întruniri, lectorate,targuri specific, interventii media, festivitati ,ziare locale s.a).
Scoala noastra este prezenta pe postul local (Media Sud), iar la nivel de institutie, avem
Ziarul digital ,,Media Generation”, reviste ale scolii si site-ul scolii
(ziar.sceminescu.ro).
ToĠi factorii implicaĠi în procesul instructiv-educativ, au de caútigat în această
situaĠie. Colaborarea dintre Scoala-Familie întăreúte identitatea úcolii úi sporeste
prestigiul acesteia. ParinĠii trebuie implicati si atraúi în activităĠile úcolii (formale si
nonformale), în proiectele locale úi în cele europene,astfel încat să fie parte integrantă
a procesului de formare úi educare a elevilor.Comunitatea îúi castigă úi ea parteneri pe
lungă durată ,aúa cum este AsociaĠia de PărinĠi a úcolii noastre, OrganizaĠii
nonguvernamentale precum úi personalităĠi locale din diferite domenii .
ùcoala noastră este mereu deschisă faĠă de cei implicaĠi úi asigură o transparenĠă
necesară astfel încat putem spune că nu avem doar ,,Ziua PorĠilor Deschise’’ ci ,, Anul
PorĠilor Deschise’’.
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OPTIMIZAREA PROCESULUI DE SOCIALIZARE ÎN GRĂDINI܉ĂMODALITATE DE PROMOVARE A IMAGINII UNITĂ܉II DE
ÎNVĂ܉ĂMÂNT


CARAGEA ANCA,
Grădini܊a cu Program Prelungit nr. 30, Gala܊i

Comportamentele sociale ale copiilor se dobândesc, în cea mai mare măsură,
prin modelare úi învăĠare explicită a acestora cu sprijinul părinĠilor úi al profesorilor.
AbilităĠile sociale reprezintă resurse importante pe care urmărim să le dezvoltăm la
copiii noútri pentru a le asigura adaptarea la viaĠă.
Extrapolând, abilităĠile de viaĠă sunt tot mai des menĠionate, fiind privite cu o
oarecare nedumerire úi asociate cu reuúita în viaĠă. Ce înseamnă a avea abilităĠi de viaĠă,
de ce succesul nostru depinde de cât de bine sunt ele dezvoltate, cum facem să le
dezvoltăm úi dacă există o limită de vârstă?- sunt doar câteva dintre întrebările care ne
vin în minte atunci când vorbim despre acest subiect. Însă cu cât căutăm mai multe
răspunsuri, informa܊ii care să ne ajute ܈i să ne îndrume, lucrurile par din ce în ce mai
complicate. Găsim explica܊ii diverse, metode, tehnici ܈i strategii prin care să ne
dezvoltăm abilită܊ile de via܊ă, iar multitudinea de informa܊ii ne poate descuraja ܈i
zăpăci, în acela܈i timp.
Abilită܊ile de via܊ă nu au vârstă, însă cu cât dezvoltarea lor începe mai devreme,
cu atât cresc ܈ansele copilului de a fi fericit, sănătos, de a se integra cu succes în mediul
în care trăie܈te, a face fa܊ă dificultă܊ilor, de a evolua armonios ܈i a deveni un adult
echilibrat, responsabil ܈i bine adaptat în societatea în care trăie܈te.
Obiectivele Curriculumului la nivel preúcolar, sunt menite să le asigure
preúcolarilor pre-rechizitele necesare însuúirii cititului úi dezvoltării abilităĠilor
matematice, necesare succesului úcolar. Cu toate că la nivelul Curriculumului elaborat
de Ministerul EducaĠiei se consideră că, educaĠia la vârstă preúcolară trebuie să Ġină
cont úi de dezvoltarea socio-emoĠională, conĠinuturile care există în acest sens nu sunt
sistematic reunite în programe comprehensive úi nu se bazează pe rezultate útiinĠifice.
Utilizarea timpului liber ridică probleme delicate în societatea actuală din cauza
progresului continuu úi transformărilor economice úi tehnologice radicale.
PredominanĠa activităĠilor în cadre formale este crescândă fie datorită schimbărilor
efectuate în programa curriculară (de exemplu: clasa pregătitoare), fie
datorită„obsesiei” abordării interdisciplinare a curriculei specifice societăĠii
informaĠionale actuale încă „timpurii” de către sistemul nostru de învăĠământ care,
departe de a-l generaliza sub acest context particular de abordare a subiectului, nu este
pregătit pentru aglomerarea conĠinutului învăĠământului chiar dacă reforma úi-a propus
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o flexibilizare a acestuia. Cu alte cuvinte, idealul educaĠional conturat de Legea
ÎnvăĠământului nu prefigurează propria identitate educaĠională a societăĠii noastre, din
moment ce ne ghidăm după sistemele educaĠioanle din Europa.
De curând a crescut interesul cadrelor didactice pentru programe educaĠionale
alternative în educaĠia nonformală, cum ar fi: educaĠia outdoor sau educaĠia în aer liber,
învăĠarea prin aventură sau activităĠi extraúcolare cu caracter interdisciplinar.
EducaĠia non-formală prin activităĠile extraúcolare úi extracurriculare este cea
care începe dincolo de uúa clasei úi se materializează prin: drumeĠii, excursii, incursiuni
în lumea reală, lume care este conectată la conĠinuturile úcolare, fiind un mediu de
explorare, de aplicare, de punere la probă sau experimentare a unor cunoútinĠe. Această
ipostază a formării a luat un avânt deosebit úi, pe lângă suportul său cognitiv, asigură
úi o dezvoltare personală úi socială a copiilor, o exersare a potenĠialului lor senzorial úi
voliĠional, o intensificare a activităĠii de colaborare. Mediul înconjurător devine astfel
“laborator” de aplicare a cunoútinĠelor sau mijloc de descoperire a noi probleme, a căror
rezolvare se poate face fie la faĠa locului, fie ulterior în perimetrul sălii de clasă.
Abordarea invocată favorizează activismul metodic, spiritul de iniĠiativă,
transdisciplinaritatea úi integrativitatea dintre teorie úi practică. Educatoarea trebuie să
identifice úi să vadă noi resurse de învăĠare, să selecteze prilejuri de viaĠă pentru a le
compatibiliza cu valorile curricular, induse de parcurgerea programei. Nu orice
eveniment din afara clasei poate fi speculat úi folosit din punct de vedere educaĠional,
căci învăĠarea prin activităĠi extracurriculare úi extraúcolare nu înseamnă doar un nou
loc al învăĠării. Ea presupune o schimbare de optică, o inedită strategie de acĠiune, o
nouă instrumentalizare úi o perspectivă modern asupra actului didactic, o largă
permisivitate pentru achiziĠia experienĠială. Un astfel de context scapă rutinei
activităĠilor desfăúurate în clasă.
În altă ordine de idei, ar trebui să ne axăm pe dezvoltarea unei culturi de
petrecere a timpului liber prin educaĠia pentru cunoaúterea mediului, educaĠia pentru
conservarea resurselor, educaĠia pentru aventură, camping úcolar, oferindu-le
oportunităĠi de petrecere a timpului liber prin parteneriate cu ONG-uri.
EducaĠia din grădiniĠă rămâne sărăcită dacă nu este completată de ceea ce se
poate adăuga din afara perimetrului ei. Aceste instituĠii din afara grădiniĠei trebuie să
capete un rost, adică să fie transformate în suport, sursă de motivare úi expansiune a
învăĠării.

183

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, februarie, 2022
Importan܊a activită܊ilor educative în parteneriat cu părin܊ii


Prof. înv. primar - Caranda Gheorghi܊a
܇c. Gimn.,,Prof. Nicolae Caranda,, Glogova, Gorj

Ca urmare a activităĠilor desfă܈urate împreună cu părin܊ii, legătura úcolii cu
familia se poate îmbunătăĠi considerabil, părinĠii simĠindu-se utili, prezentând în acest
fel un interes mai mare pentru úcoală. ActivităĠile extraúcolare, bine pregătite, sunt
atractive la orice vârstă Serbarea este o activitate extra܈colară ce reprezintă un moment
de bucurie, emo܊ie, bună dispozi܊ie ܈i voie bună. Oferă copiilor posibilitatea să apară
în fa܊a unui public ܈i în acela܈i timp să î܈i prezinte rolul.
Copilului rela܊ionează cu grupul, participă activ ܈i î܈i cultivă înclina܊iile,
aptitudinile ܈i interesele, î܈i disciplinează comportamentul.
Copilul se pune în valoarea având posibilitatea de a aparea în fa܊a unui public,
unde î܈i interpretează rolul.Activită܊ile extra܈colare urmăresc formarea unor abilită܊i
܈i competen܊e de tip atitudinal, comportamental ܈i social. Participarea efectivă la
activită܊ile extra܈colare oferă posibilitatea fiecărui copil de a se afirma, angajează ܈i
copiii timizi, îi temperează pe cei agresivi, dezvoltă spiritul de cooperare ܈i colaborare.
Sunt stimulate anumite aptitudini úi valori, se dezvoltă spiritul de ini܊iativă úi
imagina܊ie, se încurajează competi܊ia úi se dezvoltă talentul. Prin activită܊ile
extra܈colare cadrul didactic are posibilitatea de a cunoa܈te mult mai bine copiii, de a-i
dirija ܈i influen܊a dezvoltarea lor pe toate palierele.
Participarea familiei în procesul educa܊ional reprezintă o condi܊ie pentru
realizarea activită܊ii.Părin܊ii devin parteneri activi dar ܈i beneficiarii unei munci
colective în folosul copiilor.
ActivităĠile extracurriculare îmbină munca individuală cu munca în echipă úi în
colectiv, dezvoltă copiilor o motivaĠie intrinsecă, implică întreg colectivul. Toate
activităĠile extracuriculare desfăúurate cu copiii au rolul lor în dezvoltarea ca persoane
inteligente, sigure pe ele capabile să se descurce în orice situaĠie. Serbările pregătite
susĠinute cu ocazia anumitor evenimente devin un mijloc de educare a voinĠei, a
încrederii în forĠele proprii, a ܊inutei corecte, dar úi a posibilităĠii de a se transpune prin
interpretarea unor roluri de teatru.
Serbările de Crăciun ne aduc bucurie úi ne amintesc de anii copilăriei, de emoĠia
aúteptării împodobirii bradului, de întâlnirea cu Mo ܈Crăciun. Crăciunul e aúteptat cu
mare entuziasm de toată lumea, indiferent de vârstă.Acesta nu inseamna doar un decor
minunat ci si momente frumoase petrecute alaturi de cei dragi.

184

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, februarie, 2022
Serbările aduc lumina în sufletul copiilor, dau aripi imagina܊iei, crează o
atmosferă plină de plăcere, bucurie. Pentru copii ele reprezintă o distractie, iar pentru
educator constituie prilejul de a oferi mănunchiul bucuriei de-a lungul unui ܈ir întreg
de repeti܊ii.
Învatând copiii sa desfasoare "Serbarea pomului de iarna", îi implicam în
interpretarea unor roluri pe care le joacă cu plăcere: capra, sorcova, uratul, colindatul.
Prin interpretarea rolurilor ܈i pregătirea decorurilor pentru diversele "spectacole"
urmărim atât un efect artistic cât ܈i pedagogic, cautând un imbold pentru a trezi la copii
dorin܊a de a cunoa܈te ܈i păstra tradi܊iile ܈i obiceiurile strămo܈e܈ti. Pentru a avea o
influen܊ă pozitivă asupra copilului, serbările trebuie să fie în܊elese de acesta si sa-l
afecteze psihologic.
Sensul unui spectacol va depinde de: calitatea lui, de folosirea adecvată a
costuma܊iilor ܈i decorurilor,de participare afectivă a copilului..Pentru a realiza o
serbare reu܈ită, care să respecte tradi܊iile ܈i obiceiurile de Crăciun, este necesară
o adaptare ܈i prelucrare a repertoriului specific vârstei scolare ce cuprinde în forme
tradi܊ionale poezii, colinde ܈i cântece specifice Crăciunului.
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Strategii de marketing online pentru ܈coli
-cre܈terea numărului elevi înscri܈i-


܇coala Gimnazială „Negoi܊ă Dănăilă”- Buce܈ti
prof. Carmen Oancă

܇colile pot atrage înscrierea elevilor care este la fel de importantă ca ܈i găsirea
clien܊ilor pentru firmele private.
Dar problema este că atât de multe ܈coli încă se bazează foarte mult pe massmedia locală tradi܊ională, cum ar fi ziare, po܈tă directă ܈i panouri publicitare.
Deci putem aplica o serie de idei de marketing online pentru ܈coli pentru a cre܈te
numărul de înscrieri.
Strategiile de marketing online pot viza publicul, sunt măsurabile ܈i sunt
considerabil mai ieftine ܈i mai durabile decât media tradi܊ională.
PLUS: avem un public ܊intă care este foarte înfometat de con܊inut ܈i o industrie
care nu-܈i împline܈te niciodată foamea.
1. Trebuie să îmbunătă܊im experien܊a pe site-ul ܈colii.
La fel ca majoritatea site-urilor web pentru afaceri, avem o oportunitate
excelentă de a oferi o experien܊ă bună, lăsând părin܊ilor o impresie pozitivă.
Site-ul nostru trebuie să fie o mul܊ime de lucruri, inclusiv:
Ar trebui să fie receptiv. Dacă părin܊ii vizitează site-ul pe dispozitivul lor mobil
܈i este greu de navigat, probabil că nu vor pierde timpul pentru a găsi în cele din urmă
ceea ce caută, ܈i în cele din urmă vor pleca nemul܊umi܊i.
Ar trebui să fie rapid. Dacă dorim să lăsăm o impresie pozitivă asupra părin܊ilor
poten܊iali ܈i existen܊i, atunci este de dorit ca paginile web să se încarce rapid. Nimic nu
ne enervează mai mult decât un site web lent. Trebuie să testăm site-ul web al ܈colii.
Fie că un vizitator caută un anumit formular, politică sau caută persoane de
contact din cadrul ܈colii, el, nu vrea să petreacă 5 minute pentru a-l găsi. Trebuie să ne
asigurăm că site-ul, este u܈or de navigat, asigurându-ne că utilizatorul î܈i poate atinge
obiectivele în cât mai pu܊in timp ܈i ܈i cât mai pu܊ine clicuri, posibil.
Trebuie să fie profesional. Dacă site-ul, încă rulează sunete, pictograme rotitoare
sau imagini, atunci site-ul nostru, nu ne va ajuta. Nu este nevoie de mult ca părintele
care dore܈te să-܈i înscrie copilul, să facă o legătura între un site web slab ܈i educa܊ia pe
care o va primi copilul său.
Încurajarea proactivă a clien܊ilor poten܊iali. Pentru a ne ajuta în acest sens, ar
trebui să investigăm instrumentele de ter܊ă parte disponibile.
Site-ul web al ܈colii, trebuie să fie mai complex decât site-ul tradi܊ional al
întreprinderilor mici, a܈a că trebuie să căutăm o agen܊ie de webdesign ܈i dezvoltare, cu
experien܊ă dovedită în industrie.
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2. Îmbunătă܊irea vizibilită܊ii în căutările organice cu SEO.
Părin܊ii fac cercetări cu mult înainte să vină la noi să ne pună întrebări. Acesta
este motivul pentru care a avea o prezen܊ă în motorul de căutare, este vitală în eforturile
noastre, de a atrage ܈i a implica părin܊ii.
Să presupunem că sunteti un părinte care se mută într-o zonă nouă ܈i că cauta܊i
o ܈coală pentru copiii vo܈tri, ce căuta܊i pe Google? Vă pot spune că 1.830.000 de
persoane din întreaga lume caută în fiecare an o expresie cheie care începe cu „Cea mai
bună ܈coală din?”. (Informa܊ii furnizate de Instrumentul pentru cuvinte cheie Google).
3. Ob܊inem mai mult trafic, intr-un mod rapid cu Google Adwords.
Google Adwords este locul în care se află probabil cea mai mare, cea mai mare
oportunitate. Cu AdWords, putem face publicitate pentru părin܊i, chiar în momentul în
care ace܈tia fac cercetări. O oportunitate ignorată atunci când facem publicitate pe
print, panouri publicitare ܈i marketing direct.
Planificarea unei campanii de publicitate online de succes cu Google, Bing sau
chiar Facebook necesită o anumită în܊elegere a platformelor, precum ܈i identificarea
modului în care publicul nostru interac܊ionează cu ele.
Trebuie identificam obiectivele. Ar trebui să fie ceva simplu, cum ar fi ob܊inerea
datelor de contact pentru a-i putea suna înapoi. Apoi trebuie sa punem câteva întrebări,
inclusiv – Este potrivit să facem publicitate pe tot parcursul anului? Cui se adresează
publicitatea noastră? Dacă este vorba de părin܊i, atunci ce grupe de vârstă au ace܈tia?
Părin܊ii care cercetează primii sau cei care trebuie să ia o decizie rapidă? Fiecare dintre
aceste întrebări ar trebui să ne direc܊ioneze obiectivele ܈i abordarea. Cum vom măsura
conversiile? Cel mai probabil prin trimiterea unui formular.
Există câteva sfaturi esen܊iale de urmat atunci când facem publicitate cu Google
Adwords. Cu cât anun܊urile sunt mai bune, cu atât ve܊i plăti mai pu܊in.
Iată doar câteva sfaturi:
Scriem un anun ܊publicitar care să folosească cuvintele nostre cheie ܈i care să fie
suficient de convingătoare pentru a încuraja părin܊ii să facă clic pe anun܊ul nostru.
Trimite܊i părintele către o pagină de destina܊ie care se adresează direct publicului
pe care l-am identificat pentru campanie.
Trebuie să în܊elegem ce a܈teaptă părintele care a dat clic pe anun܊ul nostru, de la
pagină ܈i să-i transmitem. Trebuie să ne asigurăm că este clar ce dorim să facă părintele
pe pagină ܈i să ne asigurăm că există pu܊ine fric܊iuni, adică nu adăugăm un formular cu
20 de întrebări.
Monitorizăm performan܊a publicitară. Identificăm ce grupuri de anun܊uri,
anun܊uri ܈i cuvinte cheie generează conversii ܈i care este rentabilitatea investi܊iei pentru
fiecare dintre ele. În curând vom identifica segmentele care consumă bani ܈i care pot
fi îmbunătă܊ite, sau întrerupte în favoarea investirii mai multor bani în anun܊urile
performante.
4. Construim o comunitate pe Facebook
Facebook este excelent pentru companii ܈i mărci, pentru a crea o comunitate
online ܈i a genera conversa܊ii. Pentru o ܈coală, poate fi un alt vehicul de a oferi
informa܊ii părin܊ilor, familiilor ܈i studen܊ilor. Încărca܊i videoclipuri, posta܊i
evenimente, desfă܈ura܊i sondaje, pune܊i întrebări ܈i, în general, îmbunătă܊i܊i
comunicarea.
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Scopul în acest caz este de a crea o comunitate pentru părin܊i ܈i elevi.
Dincolo de crearea unei pagini care să implice comunitatea noatră, publicitatea
pe Facebook are o flexibilitate extraordinară ܈i ar putea fi folosită pentru a face
publicitate pentru poten܊ialii elevi ܈i părin܊i care se potrivesc publicului ܊intă.
Tactica ar trebui să depindă de obiectivele noastre.
Urmează o zi a por܊ilor deschise? Identificăm publicul. Părin܊ii elevilor din ciclul
primar caută op܊iuni de ܈coală gimnazială? Putem reduce această audien܊ă ܈i mai mult,
cu publicitatea pe Facebook. Ne asigurăm din nou că ܈tim cum vom măsura succesul
campaniei. Dacă este o simplă expunere, atunci putem plăti pentru impresii ܈i putem
evalua astfel.
܇tim că Facebook are câteva produse de publicitate mai avansate, inclusiv
remarketing ܈i audien܊e personalizate. Remarketingul ne permite să facem publicitate
părin܊ilor care ne-au vizitat site-ul web. Segmentele de public personalizate ne permit
să promovăm în lista noastră de e-mail.
Avem o listă de e-mail a părin܊ilor actuali?
O putem încărca pe Facebook ܈i se vor folosi mul܊i identificatori pentru a găsi
un „public similar”, care va fi pregătit pentru a ne face publicitate.
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De ce este important să promovăm
imaginea unităĠilor úcolare în comunitate

܇coala Gimnazială “Iosif Vulcan” Holod- Bihor
G. P. N. Nr. 3 Dumbrava
Prof. pentru educatie timpurie: Cartis Corina

Promovarea imaginii unităĠii noastre úcolare reprezintă o prioritate pentru o bună
colaborare între cei trei parteneri educaĠionali: grădini܊ă-pre܈colari-părinĠi.
ùcoala este un element esenĠial al oricărei comunităĠi prin resursele umane pe
care le are, dar úi prin spaĠiile de învăĠare disponibile. O úcoală/grădiniĠă responsabilă
este garantul dezvoltării permanente a comunităĠii. ùcoala-grădiniĠa, nu poate
funcĠiona bine fără sprijinul comunităĠii, aceasta reprezintă o resursă, oferindu-úi
serviciile úi altor membri ai comunităĠii pe lângă tinerii úcolarizaĠi úi contribuind astfel
la dezvoltarea comunităĠii úi altfel decât prin realizarea educaĠiei formale.
Pentru a reuúi, o instituĠie educaĠională are nevoie să se adapteze corespunzător
mediului complex úi în continuă schimbare. Toate activităĠile instituĠiei au loc úi sunt
dependente de mediul exterior.
Managerul unei organizaĠii úcolare poate promova în mediul intern úi extern al
unitătii o imagine pozitivă a acesteia, printr-o planificare riguroasă, folosind metodele
úi tehnicile potrivite.
De-a lungul timpului, activităĠile de formare úi promovare a imaginii grădini܊ei
noastre au fost:
-difuzarea informaĠiilor cu privire la oferta educaĠională, programele ܈i proiectele
educaĠionale, baza materială, resursele umane, rezultatele úcolare;
-consilierea părinĠilor privind orientarea úcolară;
-dezvoltarea de parteneriate eficiente la nivel local, judeĠean, regional, na܊ional
în scopul promovării imaginii institu܊iei noastre úi a corelării ofertei educaĠionale cu
cerinĠele de pe piaĠa muncii locale / regionale;
-promovarea imaginii grădini܊ei prin diverse surse informaĠionale (presă,
internet).
Propunerea de activităĠi pentru formarea úi promovarea imagini a grădini܊ei în
anul úcolar curent, a fost următoarea:
-transmiterea în spaĠiul virtual a informaĠiilor úi fotografiilor privind baza
materială úi programele de dezvoltare, oferta educaĠională, activităĠi derulate,
rezultatele pre܈colarilor, proiecte educa܊ionale derulate;
-promovarea imaginii instituĠionale úi a ofertei educaĠionale prin pagina web a
grădini܊ei;
-popularizarea ofertei educaĠionale (în grădini܊ă úi în afara ei).
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Plan de promovare a imaginii grădini܊ei în comunitate
ğintă úi obiective specifice:
Obiectivul general: crearea unei imagini favorabile a grădiniĠei în comunitatea
locală. Obiective specifice:
-popularizarea rezultatelor gradiniĠei în comunitatea locală;
-atragerea unui număr cât mai mare de preúcolari ;
-realizarea planului de úcolarizare propus.
Context úi definirea necesităĠii unei astfel de practici
S-a constatat că membrii comunităĠii locale nu au decât informaĠii vagi legate de
activitatea rezultatele úi performanĠele unităĠii noastre.
Descriere
S-a realizat un pliant al grădiniĠei úi o prezentare Power-Point a acesteia, postat
pe pagina web a unita܊ii. Au apărut articole în presa locală legate de prezentarea unităĠii
noastre, precum úi de popularizare úi diseminare a rezultatelor úi performanĠelor.
Dovezi ale succesului
În urma desfăúurării acĠiunii, s-a realizat integral planul de úcolarizare al
grădiniĠei, iar imaginea acesteia în comunitatea locală a crescut.
Resurse necesare
Echipamente de birotică pentru editarea pliantelor úi realizarea prezentării
electronice a grădiniĠei, consumabile necesare tipăririi pliantelor.
Planuri pentru viitor
Continuarea popularizării unităĠii noastre în comunitatea locală, utilizând
mijloace úi metode variate úi atractive.
De asemenea, pentru ca oferta noastră să fie viabilă, depunem eforturi în
asigurarea unor spaĠii educaĠionale confortabile, sigure, adaptate nevoilor preúcolarilor,
atît fizice cât úi psihologige.

Bibliografie:
“Împreună pentru copii: grădiniĠa úi comunitatea”- Proiectul pentru Reforma
EducaĠiei Timpurii
(P.R.E.T.)
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Tehnologia digitală pentru a ne promova ܈coala


Prof. Cazamir Mioara-Lumini܊a,
Liceul Tehnologic ,,Mihai Viteazu” Vulcan

Pentru a promova ܈coala astăzi, a fost necesar să folosim tehnologia digitală. Să
ie܈im din pliantele distribuite la ie܈irea din ܈colă! Comunicarea ܈i marketingul ܈colii
noastre a evoluat în acela܈i timp cu evolu܊ia noilor tehnologii. Acelea܈i tehnologii care
au fost leagănul unei genera܊ii cu totul noi, Genera܊ia Z. Acesta este tocmai unul dintre
obiectivele noastre de a ne promova ܈coala. Prin urmare, este esen܊ial să ajungem la
acest public pe canalele ܈i instrumentele pe care le folosesc ܈i pe care le apreciază.
Internetul, re܊elele de socializare ܈i video-ul vor permite să ne crească notorietatea cu
acest target ܈i să-i seducem pe viitorii no܈tri elevi.
Tinerii apreciază con܊inutul video, în special live streaming. Folosim foarte mult
Stories pe Snapchat ܈i Periscope pe Twitter, iar într-o măsură mai mică Stories pe
Instagram, re܊eaua de socializare fiind folosită mai mult de fete. Întrucât această
genera܊ie este prezentă în principal pe Facebook, Facebook Live poate fi ܈i foarte
interesant pentru a ne dezvolta notorietatea. Live-ul ne permite să arătăm din culisele
܈colii, adică mediul ei, sediul, atmosfera ei etc., ca pe o zi a por܊ilor deschise.
YouTube este, de asemenea, cea mai populară platformă video pentru ei; chiar
o consideră a fi foarte „mi܈to”. ܇i YouTube nu este doar pentru divertisment, deoarece
mul܊i cred că este ܈i o sursă de informa܊ii. ܇coala noastră folose܈te YouTube pentru a
oferi videoclipuri educa܊ionale de tip MOOC, dar nu numai. De asemenea, creează
videoclipuri mai creative ܈i virale pentru a atrage viitorii elevi. Videoclipuri puternice
în care sunt transmise sentimente puternice de apartenen܊ă ܈i mândrie sunt astfel create
ca o armă de atrac܊ie pentru a convinge elevii eligibili că această ܈coală este cea
potrivită pentru ei.
Genera܊ia Z este o genera܊ie „zapping” care se plictise܈te u܈or ܈i rapid. În plus,
durata lor de aten܊ie a fost redusă considerabil de la 12 la 8 secunde. Deci avem mai
pu܊in de 8 secunde să-i seducem! Prin urmare, con܊inutul este scurt, merge direct la
obiect. Platformele de publicitate din re܊elele sociale l-au integrat ܈i ele, deoarece oferă
din ce în ce mai multe formate de anun܊uri scurte. Pe Snapchat, de exemplu, folosim
Snap Ads, videoclipuri de maximum 10 secunde difuzate între Stories. Pe Instagram
există acela܈i format de publicitate între Stories, dar cu o durată de 15 secunde. În cele
din urmă, YouTube a lansat recent un nou format de anun ܊de 6 secunde: Bumper Ads.
Formarea unei comunită܊i pe re܊elele sociale este o altă modalitate de a ne
promova ܈coala. Crearea unei comunită܊i de absolven܊i pe LinkedIn în care există un
puternic sentiment de apartenen܊ă, de realizare ܈i de mândrie încurajează viitorii elevi
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să se alăture ܈colii noastre. La fel se întâmplă ܈i pe alte re܊ele de socializare. Pe Twitter,
ne promovăm ܈coala în continuare, pe Instagram, a fost mai mult de interes pentru elevi
܈i candida܊i. În ceea ce prive܈te Facebook, îi reunim pe to܊i, elevi actuali, precum ܈i
absolven܊i ܈i candida܊i, dar ܈i profesori ܈i părin܊i.
Pentru a informa ܈i recruta noii elevi ne bazăm ܈i pe publicitatea AdWords, în
special pe anun܊urile text. Anun܊urile text afi܈ate în Căutare (Re܊eaua de căutare
Google) ating direct ܊inta folosind cuvintele cheie potrivite. Când elevul sau părintele
merge să se întrebe despre motorul de căutare Google, va întâlni mai întâi anun܊ul
nostru text. Text atrăgător, linkuri relevante ܈i voila! Tot ce trebuie să facă elevul este
să dea clic.
În cele din urmă, am ales să afi܈ăm anun܊uri în Re܊eaua de display Google. Chiar
dacă este posibilă difuzarea reclamelor text, aici vom favoriza reclamele imagine, rich
media ܈i video pentru un impact vizual mai impactant.
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܇coala văzută prin prisma proiectelor


Prof. Cercel Ana Maria –
Liceul Tehnologic ”Dimitrie Leonida” Petro܈ani


Imaginea unei ܈coli poate fi îmbunătă܊ită, pe lângă rezultatele ob܊inute de elevii
săi, ܈i prin implicarea în diverse proiecte na܊ionale sau interna܊ionale. Cu cât o ܈coală
este mai activă în astfel de proiecte, cu atat membrii acesteia ܈i comunitatea din care
vin au de câ܈tigat.
Activită܊ile desfă܈urate cu parteneri din ܊ară sau din străinătate deschide
perspective noi participan܊ilor, oferindu-le viziuni noi asupta activită܊ilor educative.
Rolul acestor proiecte nu este doar de a produce hârtii necesare la dosarele
personale ci, mai ales, de a învă܊a unii de al܊ii cum este via܊a în ܊ările partenere, cum
este sistemul educativ de la ei fa܊ă de sistemul nostru.
O platformă de acest tip este platforma eTwinning, platformă ce încurajează
colaborarea între cadrele didactice ܈i elevii din toată Europa. Aceasta este gratuită ܈i
pune la dispozi܊ia utilizatorilor o serie de instrumente necesare desfă܈urării unor
activită܊i colaborative. Prin intermediul ei po܊i participa la formări, seminarii,
simpozioane, proiecte, etc.
Extras de pe pagina platformei: ”eTwinning promovează colaborarea ܈colară în
Europa prin intermediul tehnologiilor comunicării ܈i informa܊iei (TIC), oferind
asisten܊ă, instrumente de lucru ܈i servicii ܈colilor.
De asemenea, eTwinning oferă profesorilor oportunită܊i de dezvoltare
profesională continuă, online ܈i gratuită.
Lansat în 2005 drept componentă fundamentală a programului eLearning al
Comisiei Europene, eTwinning a devenit parte integrantă a Erasmus +, Programul UE
pentru Educa܊ie, Formare, Tineret ܈i Sport, din 2014.”
Ca o încununare a muncii depuse de colegii mei, liceul nostru, Liceul Tehnologic
”Dimitrie Leonida” Petro܈ani a primit, în anul 2020, titlul de ܇coală eTwinning.
Ob܊inerea acestui titlu, precum ܈i activitatea intensă desfă܈urată de colegii mei,
reprezintă un plus, un ajantaj, atunc܊i când aplicăm pentru proiecte Erasmus +.
De multe ori proiectele ini܊iate pe platforma eTwinning prind contur ܈i se
transformă în proiecte Erasmus +.
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PROMOVAREA IMAGINII ܇COLII ÎN ONLINE

Profesor. înv. pre܈colar: Cherescu Carmen-Profira
Grădini܊a nr. 1 P. P. Or܈ova

Educatia este obligatorie, dar nici o institutie nu poate forta alegerea
beneficiarilor si atunci tot ce poate face unitatea scolara este de a avea capacitatea si
de a fi pregaita pentru a adapta programul educational la nevoile mereu in schimbare
ale elevilor si parintilor, dar si a mediului. Astfel, scoala responsabila este garantul
dezvoltarii permanente a comunitatii, aceasta contribuind si altfel decat prin realizarea
educatiei formale.
Cerintele beneficiarilor fac din scola un cadru viu, un mediu in continua
schimbare.
Pentru promovarea unei scoli trebuie apicate politici, ce tin pe de o parte de
stilul managerial al conducatorului organizatiei si pe de alta parte de activitatea
desfasurata de cadrele didactice.
Managerul unei scoli poate promova in mediul intern si extern al unitatii o
imagine pozitiva a acesteia, printr-o planificare riguroasa, folosind metodele si
tehnicile potrivite.
Promovarea imaginii instituĠiei úi factorilor ce îúi asumă responsabilităĠile în
procesele de descentralizare úi asigurare a calităĠii, personalizarea ofertei educaĠionale
la nivel instituĠional prin diversificarea úi flexibilizarea acesteia în funcĠie de nevoile
úi interesele partenerilor úi beneficiarilor procesului educational ܈i educaĠiei.
Crearea úi promovarea unei imagini instituĠionale pozitive în comunitate se
realizează, în primul rând, prin rezultatele educa܊ionale pozitive ale elevilor, părin܊ii
fiind interesa܊i în principiu de acest aspect.
Crearea acestei imagini se realizeaza prin fiecare cadru didactic din institu܊ie,
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educa܊ie
individualizată, adaptă la particularitătile elevului, folorirea mijloacelor tehnologice în
strategii de predare atractive vor înbunătă܊ii crea o imagine pozitiva asupra ܈colii.
Armonizarea ofertei de servicii educaĠionale úi formare permanentă cu nevoile
specifice identificate în unitatea úcolară úi comunitatea locală.
Activitatile de formare si promovare a imaginii unitatii scolare de care apartin
au fost:
- Difuzarea informatiilor cu privier la oferta educationala, programele si
proiectele educationale, baza materiala, resursele umane, rezultatele scolare\
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- Consilierea parintilor privind orientarea scolara
- Dezvoltarea de parteneriate eficiente la nivel local, judetean, regional, national
in scopul promovarii imaginii institutiei noastre.
- Promovarea imaginii scolii prin diverse surse informationale online si presa
locala.
- Transmiterea in spatial virtual a fotografiilor si informatiilor privind baza
materiala si programele de dezvoltare, oferta educationala, activitatile derulate.
Accesul la educatie de calitate genereaza efecte pozitive, pe termen lung,
asupra elevilor si a societatii implicit. Ca si unitate scolara contribuim la dezvoltarea
de programe de educatie timpurie, reducere a abandonului scolar, invatamant a doua
sansa, invatare pe tot parcursul vietii. Militam pentru un sistem de educatie incluziv,
nondiscriminatoriu, accesibil tuturor participantilor la actul educational.
Integrarea elevilor în ܈coala prin promovarea interculturalita܊ii ܈i susĠinerea
elevilor cu dezavantaj social úi conduite de risc, dar ܈i susĠinerea elevilor în abilităĠi.
Idei de activitati cu parintii in contextul scolii online de promovare a invatarii de
calitate:
- Activitate – “Scoala online” – le-am propus parintilor sa isi imagineze ca scoala
online are o forma si cu ajutorul plastilinei sa o modeleze, s-a concluzionat ca ii putem
motiva pe elevi pentru invatare, in scoala online si nu numai, prin setarea clara a
obiectivelor, prin recompense si laude, printr-un feedback semnificativ, dar totul avand
ca sprijin parintii beneficiarilor educatiei.
Activită܊ile extra܈colare sprijină promovarea imaginii institu܊iei ܈colare. Copilul
traie܈te într-o lume dominată de mass media, influen܊ele nefaste ale televizorului ܈i
calculatorului ac܊ionând asupra sănătă܊ii psihice ܈i morale. Acestea contribuie la
transformarea elevilor în persoane incapabile de a se controla comportamental ܈i
emotional. Activită܊ile de acest gen, cu o deosebită influentă formativă, au la bază toate
formele de ac܊iuni turistice, ateliere de creatie, concursuri ܈i parteneriate cu alte
institu܊ii.
Bibliografie:
Miclea, M., Lemeni, G., Consiliere si orientare- Ghid de educatie pentru cariera,
2004
Voiculescu, F., Analiza resurse – nevoi si managementul strategic in invatamânt,
2004
Negrilă Iulian, Marketing educational
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1 DECEMBRIE
La mul܊i ani, România!!

Prof. înv. preúcolar, Chihaia Maria, GrădiniĠa cu Program Normal, Liteni
Coordonator de proiecte úi programe educative,
Prof. ğurcanu Alina-PetruĠa, Liceul Tehnologic “Iorgu Vârnav Liteanu”, Liteni

În data de 26 noiembrie, la ceas de sărbătoare, Consiliul ܇colar al Elevilor,
coordona܊i de doamna profesoară ܉urcanu Alina, au sărbătorit ziua României împreună
cu pre܈colarii de la Grădini܊a cu Program Normal, Liteni ܈i ܈colarii clasei pregătitoare
A.
Încă de la grădiniĠă copiii trebuie să afle despre istoria úi strămoúii noútri tot la
fel cum este obligatoriu ca să-úi cunoască familia: părinĠii, fraĠii, bunicii, rudele mai
apropiate sau mai îndepărtate.
Activitate
a
debutat
prin
prezentarea musafirilor ܈i scopul lor la
activitate. Elevii au citit pre܈colarilor
povestea “Feti܊a fără ܊ară”, apoi au realiza
harta României
decupând ܈i lipind
floricele în culorile steagului (ro܈u,
galben, albastru).
Ajuta܊i de elevi, pre܈colarii au
confec܊ionat
stegule܊e
interpretând
cântecul “Sunt un pui de româna”܈.
Activitatea s-a încheia cu joculeĠul “Ajută
românaúul să ajungă la steag”- labirint.
La final elevii au înmânat diplome
pre܈colarilor.
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Copiii ܈i-au desfă܈urat activitatea sub îndrumarea cadrelor didactice: prof. înv.
pre܈colar Maranda Alina, prof. înv. pre܈colar Chihaia Maria, educatoare Florescu
Elena, educatoare Pătra܈cu Daniela, institutor Martian Iulia.
Emo܊iile surprinse în fotografii sunt mai presus decât cuvintele!
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܇COALA NOASTRĂ, O ܇COALA VIZIBILĂ


Prof. Inv. Pre܈colar Chiran Nicoleta


Promovarea imaginii úcolii în contextul climatului concurenĠial actual a fost una
dintre tintele propuse in Proiectul de dezvoltare institutionala al unitatii propus si
aprobat pentru perioada 2015-2020. Aceasta tinta a vizat ini܊ierea de proiecte ܈i
programe în vederea dezvoltării relaĠiilor úcoală – familie - comunitate locală, folosirea
personalului în activită܊ile co-curriculare pentru a schimba percep܊ia părin܊ilor în
legătură cu ܈coala, dezvoltarea unui program destinat părin܊ilor pentru combaterea
violen܊ei în rândul tinerilor , diversificarea curriculumului astfel încât ܈coala să devină
atractivă atât pentru copii, cât ܈i pentru părin܊i.
Scoala gimnaziala nr.168 are 8 grupe de pre܈colari , 6 grupe de program
prelungit si 2 grupe de program normal. In vederea imbunatatirii numarului de copii si
a sporirii frecven܊ei acestora au fost desfă܈urate activită܊i de promovare a grădini܊ei.
Dintre acestea putem preciza – participarea la diverse proiecte si festivaluri cu copiii,
participarea în cadrul proiectelor CIVITAS pe teme diverse precum ecologie, stil de
viată sănătos, îmbunătă܊irea relatiei cu familia, dezvoltarea unor relatii sănătoase copilparinte. Astfel, în cadrul acestora , copiii , alături de parin܊i, cadre didactice, diver܈i
specialist invita܊i, au participat, s-au implicat activ, au colaborat, comunicat, au lucrat
în echipe , în grupuri, în perechi.
Implicarea comunită܊ii ܈i a familiei în cadrul activita܊ilor desfă܈urate în gradini܊ă
, a adus un plus, a recomandat grădini܊a nostră ca mediu în care copilul se poate
dezvolta armonios ܈i în siguranta, un mediu care încurajează un stil de viată sănătos.
Participarea la festivaluri artistice a sporit aprecierile , a întărit încrederea
părin܊ilor în grădini܊ă, în cadrele didactice care stimuleaza implicarea copiilor,܈i care
urmăresc descoperirea aptitudinilor si intereselor copiilor, afirmarea acestora în
comunitate.
In vederea transformarii grădini܊ei într-o gradinită interactivă, ofertanta ,
ancorată în cerin܊ele ܈i solicitările comunită܊ii, am dezvoltat oferta de curriculum prin
activită܊ile desfă܈urate prin metoda CLIL, metodă adopată la majoritatea grupelor de
pre܈colari.
CLIL promovează metoda de învă܊are integrată a limbilor străine cu programa
zilnică.
Aceasta se referă la predarea diferitelor activitati instructive-educative/teme
anuale si saptamanale, folosind o limbă străină. Acest lucru este realizat in gradinita
nostra de către doamnele educatoare folosind engleza ca limbă de predare.
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Majoritatea cadrelor didactice care lucrează în programele bilingve trebuie să fie
bine echipate pentru a-܈i îndeplini îndatoririle în mod corespunzător si de aceea a fost
obligatoriu ca profesorii de învă܊ământ pre܈colar să fie instrui܊i prin familiarizarea cu
metodologia CLIL. Schimbul de informa܊ii între cadrele didactice din învă܊ământul
pre܈colar ܈i cunoa܈terea celor mai bune practici la nivel european conduce la
îmbunătă܊irea practicilor educa܊ionale bilingve ܈i la cre܈terea atractivitӽ܊ii activită܊ilor
educa܊ionale bilingve.
Conform lui Mehisto ܈i colaboratorii (2008, pag. 13-18), modelul tipic de
predare a unei limbi straine prin metodologia CLIL pentru nivelul pre܈colar este
reprezentat de “du܈urile” lingvistice (language showers).
“Du܈urile” de limbă sunt integrate în activită܊ile de zi cu zi ܈i pot avea o durată
de aproximativ de 30-60 de minute zilnic, folosind jocuri, rime de grădini܊ă, cântece,
imagini, povestiri animate pentru copii, manipularea obiectelor/ jucăriilor, mi܈carea.
“Du܈urile” de limbi străine pentru învă܊ământul pre܈colar sunt destinate stimulării
utilizării în mod natural a limbii engleze ܈i abordării pozitive a învă܊arii. La început,
când copiii sunt expuúi la noua limbă străină iar capacitatea lor de concentrare este
axată pe a asculta úi a reĠine. Pentru ca preúcolarii să recunoască sunetele în limba
străină au nevoie de foarte multă expunere la noua limbă studiată. De aceea, este
important să oferim oportunităĠi de a asculta foarte mult iar acest lucru îi va ajuta pe
copii să devină familiari cu intonaĠia, accentul, pronunĠia.
Copiii de grădiniĠă, ca úi alĠi copii care nu cunosc limba străină ca úi limbă
maternă, trebuie expuúi foarte mult, atât în clasă cât úi acasă. Proiectele iniĠiate de
Erasmus+, sunt proiecte cu copiii din grădiniĠe care vorbesc limba străină. Grădini܊a a
fost implicate in proiecte ERASMUS+ care au vizata atât predarea prin metoda CLIL
dar si digitalizarea copiilor înca de la vârste fragede, Pentru a se putea adapta la lumea
aflată în continuă schimbare, contribuind la economia globală, copiii au nevoie de a- ܈i
dezvolta abilită܊i digitale. Vârsta pre܈colară este perioada în care se pun bazele formarii
personalită܊ii ܈i în acestă perioadă se formează abilită܊ile copiilor .A introduce Steam
în curriculum înseamnă o predare inovatoare ܈i eficientă.
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PROIECT EDUCA܉IONAL EXTRACURRICULAR –
„EMINESCU, POETUL NA܉IONAL”


Prof. Chirilă Stelu܊a Claudia,
܇coala Gimnazială Petros

ARGUMENT
15 ianuarie este ziua în care sufletul fiecărui român tresare, luminat fiind de
raza de lumină a Luceafărului. Este ziua în care sărbătorim na܈terea lui Mihai
Eminescu, cel mai mare poet al neamului românesc.
Eminescu a fost ܈i va rămâne poetul tuturor românilor. În fiecare an, elevi,
dascăli, organizează diferite manifestări comemorative în cinstea celui care a fost
numit Luceafărul poeziei româneúti, Mihai Eminescu.
Colaborarea dintre elevii din úcoala din mediul rural úi cea din mediul urban este
o activitate organizată, spre problemele educative ale tinerei generaĠii, benefică pentru
interrelaĠionarea elevilor úi cunoaúterea tradiĠiilor din zone diferite. Aceste activităĠi
întregesc activitatea educativă a úcolii, aducând un surplus informaĠional elevilor,
completând condiĠiile concrete ale educaĠiei acestora.
Elevii devin capabili să înĠeleagă lumea în care trăiesc úi să o transforme, să
recepteze úi să transmită mesaje, exprimându-úi gândurile úi sentimentele fie prin
comunicare verbală, utilizând un limbaj bogat úi nuanĠat, fie prin creaĠii plastice.
SCOP:
i Dezvoltarea interrelationarii la copiii din úcoli diferite prin aĠtiuni educative úi
culturale
OBIECTIVE:
x să se realizeze o intercunoaútere a elevilor prin intermediul produselor
activităĠilor desfăúurate de fiecare clasă de elevi în parte;
x să conútientizeze afectivitatea de grup ca suport al prieteniei;
x să se găsească modalităĠi variate de exprimare a gândurilor úi sentimentelor
privitoare la teme de interes comun (creaĠii artistice, plastice úi de abilităĠi);
x să se desfăúoare activităĠi educative în comun, la fiecare din úcolile implicate în
proiect;
x să se motiveze elevii prin stimulente atractive úi imediate, pentru a participa la
concursuri, întreceri cu tematică variată.
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COORDONATORI PROIECT:
RESURSE PROIECT:
x Resurse umane: cadrele didactice partenere ale proiectului;
părinĠi, rude, prieteni, invitaĠi ai părĠilor implicate în proiect;
reprezentanĠi mass-media;
x Resurse temporale: 12 I-17 I 2022
x Resurse de spaĠiu: sălile de clasă;
x Resurse materiale: auxiliare: diplome;
audio-video: aparate foto, camere video.
MEDIATIZARE:
x Prezentarea proiectului tuturor părĠilor partenere ale proiectului educaĠional;
x Participarea presei la activităĠile derulate;
x Realizarea unui DVD ce va cuprinde derularea activităĠilor propuse în proiect.
EVALUARE:
x Realizarea de portofolii úi expoziĠii;
x Prezentarea DVD-ului părĠilor participante la proiectul educaĠional úi tuturor
celor interesaĠi;
x Publicarea unui articol in presa locala.
- IMPACT
îmbunătăĠirea abilităĠilor sociale de comunicare;
- îmbunătăĠirea legăturilor între úcoli;
- elaborarea unei strategii comune pentru o bună valorificare a timpului liber.
INDICATORI DE PERFORMANğĂ
- cantitativ –
- calitativ

nr. de participanĠi 100 persoane
100% implicarea în ac܊iuni comune
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-75% formarea úi exersarea abilităĠii de relaĠionare între toĠi elevii,
indiferent de status-ul lor, între aceútia úi cadrele didactice
PREZENTAREA REZULTATELOR ACğIUNILOR:
- Consiliul profesoral
- Publicarea pe site-ul scolii.
ACTIVITĂğILE PROPUSE
Nr.
Crt
1.

Activitatea
PRIETENI LA DISTANğĂelaborarea úi redactarea
proiectului;

ParticipanĠi Responsabili

Data

Elevii
claselor

12 I

Coordonatori
proiect

partenere

- activităĠi informative;
- stabilirea corespondenĠei
între elevii úcolilor partenere
2.

3.

LUCEAFĂRUL POEZIEI
ROMÂNEùTI – EMINESCU

Elevii
claselor

* Prezentarea unui material ppt
cu date despre viaĠa úi opera
marelui poet

partenere

DOR DE EMINESCU...
* Audierea unor poezii pe fond
muzical úi a unor cântece pe
versurile marelui poet

4.

Elevii
claselor

Elevii
claselor

* Realizarea unor compoziĠii
plastice care să oglindească
opera lui Mihai Eminescu

partenere

Elevii
claselor

Medalion literar – artistic
online:

Partenere

x Recitare de poezii pe fond
muzical – concurs
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13 I

Coordonatori
proiect

14 I

Coordonatori
proiect

14 I

Coordonatori
proiect

17 I

partenere

MIHAI EMINESCU PRIN
OCHII COPIILOR

5. EMINESCU LA CEAS
ANIVERSAR

Coordonatori
proiect
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x Prezentarea unor basme
scrise de Eminescu
x Realizarea unei expoziĠii
cu lucrările plastice
realizate anterior –
concurs
x Concurs de crea܊ie literară
Premierea participanĠilor
6. POPULARIZAREA
ACTIVITĂğILOR ÎN PRESĂ,
PE SITE-UL ܇COLILOR .
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Întâlnire
online

Reprezenta
nĠii mass
mediei

Coordonatori
proiect

17 I
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Dascălul ܈i misiunea acestuia în educa܊ia copiilor

Înv. Cibu Eugenia
܇coala Gimnazială Nr. 2 Sebe܈


Calitatea ܈i eficien܊a educa܊iei sunt dependente de competen܊a profesorului ܈i de
pregătirea lui profesională. Cercetătorii în domeniul ܈tiin܊elor educa܊iei au introdus un
nou concept asociat profesiei de dascăl, acela de profesor facilitator.
Facilitarea educa܊ională este un proces dinamic ܈i complex, în cadrul căruia
colaborează ܈i coexistă cei doi parteneri educa܊ionali (profesor facilitator ܈i educabilul)
în vederea atingerii de către educabil a unor finalită܊i educa܊ionale la un nivel înalt de
performan܊ă (cognitivă, psihomotorie, afectivă), prin ini܊ierea ܈i realizarea unor
activită܊i specifice ܈i asumarea responsabilită܊ii educabilului asupra propriei formări
într-un context educa܊ional clădit pe principii ܈i valori umaniste.
Pornind de la defini܊ia facilitării educa܊ionale, se poate explica următorul
termen - acela de facilitator- educa܊ional.
În conturarea profilului facilitatorului se are în vedere lista de calită܊i ale unui
bun formator:
- personalitate caldă, energie úi vitalitate;
- dorinĠa reală de a-i ajuta pe alĠii să se dezvolte úi de a se (auto)forma continuu;
- competenĠele úi abilităĠile interpersonale (trebuie să fie capabil să motiveze
formabilii, să încurajeze mai degrabă decât să învinuiască, să identifice potenĠialul de
învăĠare în orice situaĠie, să zâmbească, să fie deschis úi politicos, să aibă “prezenĠă”,
să dea dovadă de tact úi empatie, să valorizeze vizibil toate contribuĠiile participanĠilor
etc.);
- flexibilitate, sensibilitate ܈i responsabilitate, abilitatea de a identifica úi rezolva
problemele participanĠilor la formare - vitale pentru recunoaúterea nevoilor
formabililor pe măsura apariĠiei lor, în timpul elaborării programului, dar úi pe
parcursul formării;
- o bună pregătire, ceea ce implică adaptarea continuă a planurilor úi materialelor
pentru a utiliza ideile úi competenĠele participanĠilor úi pentru a putea oferi tuturor cele
mai bune experienĠe formaĠionale cu putinĠă;
-cunoaútere úi entuziasm;
-credibilitate în ochii participanĠilor;
- încredere în forĠele proprii.
Categoriile de competenĠe necesare formatorilor sunt:
- competen܊e tehnice referitoare la cunoaúterea úi deprinderile specifice
domeniului în care activează formatorul;
- competen܊e profesionale referitoare la proiectarea, realizarea úi evaluarea
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formării;
- competen܊e personale – caracteristicile personale (atitudini, abilităĠi
intelectuale, creativitate úi nu în ultimul rând, abilităĠi interpersonale) úi
comportamentele personale (comportament pozitiv, dar ܈i etic, utilizarea stimulentelor
pozitive, considerarea sentimentelor celorlalĠi, etc.).
Ce calităĠi, roluri úi competenĠe trebuie să aibă profesorul facilitator?
Profesorul facilitator prezintă úase caracteristici principale:
1. atent: alocă timp efectiv pentru elevi, observă expresii faciale, caută sensuri
úi sentimente în spatele cuvintelor;
2. genuin: se manifestă ca fiind onest în relaĠiile interpersonale, cu îngrijorare
reală pentru elev;
3. înĠelegător: Ġine cont de specificul cultural al fiecărui elev, percepe úi
răspunde sentimentelor elevilor;
4. respectuos: consideră că fiecare elev este unic, cu atitudine pozitivă faĠă de
elev, chiar dacă acesta nu se comportă corespunzător;
5. cunoscător: selectează atent conĠinutul de predare, utilizând o varietate de
strategii de predare;
6. comunicativ: capabil să transmită idei úi sentimente, să descifreze sensul din
spatele cuvintelor; posedă deprinderi de relaĠionare interpersonală.
Rolurile pe care profesorul facilitator úi le asumă pe parcursul procesului
educaĠional sunt:
a. rolul de educator - predă prin exemple, prin prezentarea unor informaĠii
relevante úi pline de sens;
b. rolul de ghid - oferă sfaturi generale, dar úi particulare, sprijinind procesul
de autocunoaútere úi de responsabilizare personală a educabilului;
c.rolul de lider - este un model de partener în echipă, promovează un mediu
propice muncii în echipă;
d. rolul de manager - fiind capabil de a organiza situaĠii de facilitare, de a
gestiona probleme úi conflicte posibile;
e.rolul de coleg - relaĠionează permanent cu alĠi facilitatori, în scopul optimizării
procesului de predare.
CalităĠile úi caracteristicile personale ale profesorului facilitator trebuie dublate
de următoarele competenĠe:
• ܈tiinĠifică - dobândirea úi utilizarea unor cunoútinĠe útiinĠifice în domeniu;
• psihosocială - optimizarea relaĠiilor interumane în cadrul procesului de predare;
• managerială - gestionarea situaĠiilor de predare – învăĠare - evaluare;
• psihopedagogică - cunoaúterea psihologică a elevului úi adaptarea strategiei
de predare la specificul acestuia.
Facilitatorul, adică profesorul, are rolul de a-i ajuta pe elevi să-܈i dezvolte
cuno܈tin܊ele ܈i abilită܊ile, ܊inând cont de capacită܊ile individuale ale acestora.
Profesorul are datoria de a se implica, folosind toate resursele pentru bunul mers
al lucrurilor.
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Rolul unui facilitator este de a pune întrebările care trebuie, când trebuie,
pentru a promova abilită܊ile de gândire de nivel superior, pentru angajarea elevilor în
propriul proces de învă܊are.
De asemenea, el trebuie să furnizeze un mediu de învă܊are în care elevii să
înve܊e activ ܈i independent ܈i să furnizeze materialul de facilitare.
Un facilitator îndrumă programul centrat pe elev, ajutându-l pe acesta să-܈i
creeze propriul lui program de învă܊are, să se simtă responsabil pentru tot ce are de
rezolvat.
Profesorul trebuie să-i ajute pe elevi să î܈i dezvolte abilită܊ile în func܊ie de
nevoile personale.
Facilitatorul are rolul de a îndruma elevii să devină autonomi în procesul de
învă܊are, îi ghidează pa܈ii spre descoperirea propriului stil de învă܊are.
A fi profesor facilitator constituie o provocare, facilitarea fiind o muncă
provocatoare care determină o serie de emoĠii, implică anumite valori úi modalităĠi
aparte de a trata oamenii.
Bibliografie:
• G. Domilescu, M. Harkai, M. Ilie, M. Petrescu, C. M. ğîru, Profesorul
facilitator-ghid metodologic úi cadre teoretice, Ed. Eikon, Timiúoara, 2012.
• M. Chi܈, V. Chi܈, Pedagogie. Suport pentru formarea profesorilor, Ed. Presa
Universitară Clujeană, Cluj- Naoca, 2001.
• R. Iucu, M. Manolescu, Elemente de pedagogie, Ed. Credis, Bucureúti, 2004.
• C. Cuco܈, Pedagogie, Ed. Polirom, Ia܈i, 2000.
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Promovarea imaginii ܈colii

Cifor IonelD, prof. înv. primar
܇coala Gimnazială Nicolae Drăganu - Zagra

Motto: „Educa܊ia este cea mai puternică armă pe care o po܊i folosi
pentru a schimba lumea...”Nelson Mandela
În zilele noaste, unitatea de învă܊ământ trebuie să fie pregătită să facă fa܊ă unor
cerin܊e tot mai complexe din partea societă܊ii contemporane ܈i să î܈i revendice locul
său în via܊a copiilor pe care îi educă dar ܈i în centrul comunită܊ii. Cerin܊ele
beneficiarilor fac din unitatea de învă܊ământ un cadru viu, un mediu în continua
schimbare. Internetul, privit cu reticen܊ă ini܊ial, a devenit acum un mediu de promovare
nelimitat, prin care o ܈coala î܈i poate construi o imagine.
Deschiderea spre nou se realizează datorită cadrelor didactice pregătite, care
intervin în favoarea acestei dezvoltări continue a ܈colii. Analizând ceea ce se cere de
la unitatea de învă܊ământ, putem stabili ܈i cum anume o putem promova. Beneficiarii,
atât direc܊i, cât ܈i indirec܊i (elevii, părin܊ii, angajatorii) sunt cei ce intră în contact cu
mediul ܈colar, comunitatea fiind astfel influen܊ată de ܈coala.
Promovarea imaginii instituĠiei úi factorilor ce îúi asumă responsabilităĠile în
procesele de descentralizare úi asigurare a calităĠii este sus܊inută de personalizarea
ofertei educaĠionale la nivel instituĠional prin diversificarea úi flexibilizarea acesteia în
funcĠie de nevoile úi interesele partenerilor úi beneficiarilor procesului educational.
Crearea úi promovarea unei imagini instituĠionale pozitive în comunitate se realizează,
în primul rând, prin rezultatele educa܊ionale pozitive ale elevilor, părin܊ii fiind, în
principiu, primii interesa܊i de acest aspect.
Crearea acestei imagini se realizează prin fiecare cadru didactic din institu܊ie,
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educa܊ie
individualizată, adaptată la particularită܊ile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice
în strategii de predare atractive vor crea o imagine pozitivă asupra ܈colii. Promovarea
imaginii institu܊iei se realizeaza ܈i prin elaborarea unor proiecte la nivel local care să
vizeze multiplicarea experienĠei pozitive úi a exemplelor de bună practică în
managementul institu܊ional.
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Activită܊ile extra܈colare sprijină promovarea imaginii institu܊iei ܈colare.
Activită܊ile de acest gen, cu o deosebită influen܊ă formativă, au la bază toate formele
de ac܊iuni turistice, ateliere de crea܊ie, concursuri ܈i parteneriate cu alte institu܊ii.
Activită܊ile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica ܈i creativă de a ocupa
timpul liber al elevilor, institu܊ia de învă܊ământ ce promovează astfel de activită܊i
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât ܈i jude܊ean sau
na܊ional.
Activitatea extracurriculară e o componentă educaĠională valoroasă úi eficientă
căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenĠie, adoptând el, în primul rând, o
atitudine deschisă ܈i inovativă, atât în modul de realizare al activităĠii, cât úi în relaĠiile
cu elevii, asigurând o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor.
Promovarea imaginii pozitive a institu܊iei ܈colare se realizează prin publicarea
tuturor reu܈itelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele
܈i produsele activită܊ilor. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu
doar că putem ܊ine la curent părin܊ii cu tot ce se întâmplă în ܈coala, dar putem promova
activită܊ile ܈i implicit ܈coala în cadrul căreia acestea se desfă܈oară.
Prin combaterea violen܊ei din unitatea ܈colară, reducerea incidentelor din cadrul
acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleran܊ei ܈i a unui spirit moral-civic
pozitiv în care elevii se integrează cu u܈urin܊ă, se creează, treptat, o imagine pozitivă a
܈colii.
În concluzie, imaginea ܈colii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce
a܈teaptă ܈i au nevoie: educa܊ie de calitate, accesul la ofertele educa܊ionale,
individualizarea învă܊ării, combaterea discriminării, reducerea violen܊ei, promovarea
unui comportament moral pozitiv ܈i participarea la activită܊i extra܈colare. ܇coala
noastră, în ochii comunită܊ii, este rezultatul unei munci constante.
Educa܊ia de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice,
fiecare contribuind individual asupra imaginii de ansamblu a institu܊iei ܈colare.
Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece această imagine pozitivă se
creează greu ܈i se poate pierde rapid.
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܇coala online - o provocare


Prof. înv. pre܈c.: Cifu Viorica
܇coala Gimnazială ,,Kos Karoly”, Gheorgheni




Educa܊ia este foarte importantă, deoarece deschide mintea ܈i joacă un rol vital în
societate. De cele mai multe ori, educa܊ia are loc frecvent sub îndrumarea educatorilor.
Pandemia a impus ܈coala online, care este o provocare pentru to܊i cei implica܊i în
procesul educa܊ional, copii, părin܊i, profesori. Cei mai buni prieteni au devenit
platformele educa܊ionale. Este evident că ܈coala, chiar ܈i online, trebuie să continue.
܇coala online presupune o reorganizare a modului în care se abordează actul
didactic, pornind de la metode ܈i tehnici de predare, procedee, timp ܈i terminând cu
materialele ܈i mijloacele didactice utilizate.
Părintele joacă un rol important, este unul dintre factorii care trebuie să gestioneze
activitatea de acasă. ܇coala online î܊i dă prilejul să explorezi noi moduri de învă܊are.
Metodologia tradi܊ională predare-învă܊are-evaluare, poate fi înlocuită cu mijloace mai
atractive.
܇coala online prezintă: Avantaje:
¾ Profesorii pot transmite foarte repede informa܊iile, elevii intră în posesia
materialelor printr-o simplă accesare;
¾ Pot fi transmise imagini, videoclipuri, fi܈iere ܈i orice fel de materiale care au
eficientizat învă܊area;
¾ Activită܊ile pot fi accesate oricând ܈i oriunde, timpul nu este determinat, precum
într-o sală de clasă, programul fiind mult mai flexibil;
¾ Fiecare elev poate parcurge materialul propus, în mod independent ܈i în ritm
propriu;
¾ Orice document poate fi editat.
Dezavantaje:
¾ Dificultă܊i în utilizarea tehnologiei;
¾ Lipsa comunicării fizice, distan܊area fizică;
¾ Unii copii nu dispun de tehnologie
Situa܊ia pandemiei ne-a provocat la un joc ܈i am căutat modalită܊i de a comunica
eficient cu micu܊ii no܈tri. A venit o zi în care am fost nevoi܊i să spunem că urmează o
vacan܊ă...în care vor fi nevoi܊i să stea acasă. Nevoia unei educa܊ii permanente ne
provoacă la găsirea rapidă a unor solu܊ii, metode, pentru a capta aten܊ia pre܈colarilor ܈i
a participa activ la propria educa܊ie.
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Am propus copiilor diferite activită܊i care conduc la dobândirea de cuno܈tin܊e .
Am încercat să propun activită܊i cât mai atractive, activită܊i ce dezvoltă deprinderile,
aptitudinile, creativitatea, imagina܊ia, răbdarea, etc. Pe parcurs, am primit din partea
copiilor ܈i a părin܊ilor un feed-back pozitiv. În continuare, voi prezenta activită܊ile
propuse de mine grupei de copii:
Tema săptămânii:,,Prietenele mele fructele ܈i legumele”
Luni: ALA 1:Joc de rol:„Să facem o salată de toamnă”
ADE: Dù + DOS: „Co ܈cu roadele toamnei”-observare +colaj-Plan UCL-Google SlideF4Nkhttps://youtu.be/iycwuZ6
ALA 2:,,Fuga, fuga în grădină să aducem lada plină”-joc de mi܈care
Mar܊i:ALA 1:,,Fructe vesele”-modelaj-Plan UCL
ADE: DLC :„De ce îmi plac legumele?”-convorbire-Jamboard
DEC:,,Fructe pentru compot”-pictură-fi܈e
ALA 2: ,,La pia܊ă„-joc muzical- https://youtu.be/Se4AKyhyESk /
Miercuri: ALA1: Joc de rol: „La pia܊ă”
ADE:Dù :„Numărăm fructe?”- activitate cu material individual –Jamboard
DPM:,,Cursa legumelor”-Wordwall
ALA 2 :,,Cine a܈ază mai repede legume/fructe”-joc de mi܈care –Google Slides
Joi:ALA 1:Bibliotecă:,,Toamna cea bogată”-citire de imagini-Google Slides
ADE: D܇,:,Ro܈ii mici, mijlocii, mari”-joc didactic matematic-Jamboard
DEC:,,Co ܈cu legume”-modelaj-Jamboard
ALA2:„Ghice܈te ce ai gustat?”-joc senzorial
Vineri: ALA 1: Bibliotecă:,,Strugurele”-exerci܊iu grafic-fi܈e
ADE:DLC:,,Să
vorbim
frumos
https://youtu.be/iycwuZ6F4Nk

despre

toamnă”-convorbire-Jamboard-

DEC :„Cântece de toamnă ”–audi܊ii muzicale- https://youtu.be/H-Fqst5nIqc
ALA 2/ ,,Micii creatori”-figurine din fructe ܈i legume
Bibliografie:
Armina Sîrbu, formator Digital Nation, Noti܊e de curs online, ,,Profesor in online” 2020
Adascăli܊ei Adrian, ,,Instruire asistată de calculator.Didactică Informatică”, Editura
Polirom, Ia܈i, 2017
Curriculum pentru educa܊ie timpurie 2019
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Promovarea imaginii unită܊ii de învă܊ământ

Prof. înv. primar: Ciobănoiu Elena
Liceul Tehnologic ,,Ion Barbu” Giurgiu

Promovarea imaginii ܈colii necesită din partea cadrelor didactice dăruire,
perseveren܊ă, consecven܊ă, cinste ܈i dragoste pentru elevi.
Activită܊ile desfă܈urate la nivelul unită܊ii de învă܊ământ trebuie prezentate
consumatorilor de educa܊ie, astfel încât o dată evaluate să determine o afluen܊ă a
elevilor către ܈coală.
Se pot realiza cursuri, seminarii, conferin܊e, sesiuni de comunicări, spectacole,
activită܊i culturale în biblioteci, diverse activită܊i extracurriculare, toate acestea
necesitând o implicarea activă a personalului educa܊ional, dar nu numai. Este necesară
܈i implicarea familiei ܈i a comunită܊ii. To܊i ace܈ti factori trebuie să aibă ca scop
transmiterea actului educa܊ional către elev.
Perteneriatele dintre ܈coli, familii ܈i comunită܊i pot ajuta profesorii în munca lor,
perfec܊iona abilită܊ile ܈colare ale elevilor, îmbunătă܊i abilită܊ile educa܊ionale ale
părin܊ilor, conecta familiile cu membrii ܈colii ܈i ai comunită܊ii.
Pentru promovarea imaginii ܈colii este necesară realizarea unei procedure care
să urmărească:
- promovarea permanentă a imaginii ܈colii prin postare pe pagina de facebook
a ܈colii, a site-ului ܈colii, emisiuni radio sau tv, publicare de articole în presa
locală;
- stabilirea unui calendar al activită܊ilor de promovarea a ܈colii ܈i a ofertei
܈colare;
- semnarea acordului de colectare ܈i procesare a datelor personale;
- diseminarea materialelor de promovare a ܈colii;
- coordonarea activită܊ilor, programelor, proiectelor educative;
- finaliazarea activită܊ilor prin modalită܊i de promovare.
A܈adar, imaginea ܈colii poate fi promovată oferind beneficiarilor educa܊ie de
calitate, accesul la ofertele educa܊ionale, individualizarea învă܊ării, promovarea unui
comportament moral pozitiv, participarea la activită܊i extra܈colare. ܇coala este
rezultatul unei munci constante din partea tuturor factorilor implica܊i.
Activită܊i la nivelul clasei de elevi:
- Activitate culturală - 5 octombrie – ziua educa܊iei;
- Serbare – Na܈terea Domnului
- Ziua Culturii Na܊ionale – Mihai Eminescu – 15 ianuarie
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PROMOVAREA ܇COLII ÎN ONLINE

Profesor. înv. pre܈colar: CioncaOana-Adriana
Grădini܊a nr. 1 P. P. Or܈ova

Crearea úi promovarea unei imagini instituĠionale pozitive în comunitate se
realizează, în primul rând, prin rezultatele educa܊ionale pozitive ale elevilor, părin܊ii
fiind interesa܊i în principiu de acest aspect.
Crearea acestei imagini se realizeaza prin fiecare cadru didactic din institu܊ie,
schimbarea venind prin fiecare dintre noi.
Motivarea elevilor printr-o educa܊ie individualizată, adaptă la particularitătile
elevului, folorirea mijloacelor tehnologice în strategii de predare atractive vor
înbunătă܊ii crea o imagine pozitiva asupra ܈colii.
Armonizarea ofertei de servicii educaĠionale úi formare permanentă cu nevoile
specifice identificate în unitatea úcolară úi comunitatea locală.
Această dependen܊ă a unită܊ii ܈colare de libertatea de alegere a elevilor face ca
úcoala să depindă de implicarea ei în modificarea nevoilor úi aúteptărilor acestora.
Informarea nu este de ajuns, úcoala trebuie să aibă capacitatea úi să fie pregatită
de a adapta programul educaĠional la nevoile în schimbare ale “clientilor”.
ùcoala este un element esenĠial al oricărei comunităĠi prin resursele umane pe
care le are, dar úi prin spaĠiile de învăĠare disponibile. O úcoală/grădiniĠă responsabilă
este garantul dezvoltării permanente a comunităĠii.
ùcoala-grădiniĠa, nu poate funcĠiona bine fără sprijinul comunităĠii, aceasta
reprezintă o resursă, oferindu-úi serviciile úi altor membri ai comunităĠii pe lângă tinerii
úcolarizaĠi úi contribuind astfel la dezvoltarea comunităĠii úi altfel decât prin realizarea
educaĠiei formale.
De-a lungul timpului, activităĠile de formare úi promovare a imaginii grădini܊ei
noastre au fost:
• difuzarea informaĠiilor cu privire la oferta educaĠională, programele ܈i
proiectele educaĠionale, baza materială, resursele umane, rezultatele úcolare;
• consilierea părinĠilor privind orientarea úcolară;
• dezvoltarea de parteneriate eficiente la nivel local, judeĠean, regional, na܊ional
în scopul promovării imaginii institu܊iei noastre úi a corelării ofertei educaĠionale cu
cerinĠele de pe piaĠa muncii locale / regionale;
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• promovarea imaginii grădini܊ei prin diverse surse informaĠionale (presă locală
scrisă, internet).
Obiectivul general: crearea unei imagini favorabile a grădiniĠei în comunitatea
locală.
Obiective specifice:
• popularizarea rezultatelor gradiniĠei în comunitatea locală;
• atragerea unui număr cât mai mare de preúcolari din zona arondată unităĠii
noastre;
• realizarea planului de úcolarizare propus
Accesul la educatie de calitate genereaza efecte pozitive, pe termen lung, asupra
elevilor si a societatii implicit. Ca si unitate scolara contribuim la dezvoltarea de
programe de educatie timpurie, reducere a abandonului scolar, invatamant a doua
sansa, invatare pe tot parcursul vietii.
Militam pentru un sistem de educatie incluziv, nondiscriminatoriu, accesibil
tuturor participantilor la actul educational.

Bibliografie:
Miclea, M., Lemeni, G., Consiliere si orientare- Ghid de educatie pentru cariera, 2004
Voiculescu, F., Analiza resurse – nevoi si managementul strategic in invatamânt,
2004
Negrilă Iulian, Marketing educational
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PROMOVAREA IMAGINII ܇COLII – deziderate

Prof. Ciorcilă Aurica Mihaela
Informatician: Gorincu Raisa
܇COALA GIMNAZIALĂ MIHAI VITEAZUL CĂLĂRA܇I


În contextul actual se remarcă o necesitate a schimbării în didactica tuturor
disciplinelor, accentul punându-se pe strategiile ܈i metodele de predare-învă܊areevaluare folosite. Orientarea modernă atribuie alte roluri elevului. Acesta trebuie să-܈i
exprime puncte de vedere proprii, să realizeze schimburi de idei cu ceilal܊i, să
argumenteze, să-܈i pună ܈i să pună întrebări cu scopul de a în܊elege, să coopereze cu
ceilal܊i elevi în vederea rezolvării problemelor ܈i a sarcinilor de lucru.
Este cunoscut faptul că via܊a unui copil se bazează pe joc, pe distrac܊ie ܈i pe
activită ܊ce implică un grad mare de dinamism. Promovarea imaginii ܈colii ar trebui
făcută astfel încât să fie centrată pe nevoile educative ale copilului. Pentru a atrage
elevi, promovarea imaginii ܈colii trebuie să se bazeze pe o serie de factori meni܊i să
atragă cât mai mul܊i dintre cei care vor să studieze în ܈coala respectivă.
O bază materială solidă, o viziune modernă bazată pe competitivitate ܈i un corp
profesoral bine pregătit nu mai sunt suficiente pentru elevul din ziua de astăzi în
alegerea unei ܈coli, întrucât mediul concuren܊ial cere ܈i desfă܈urarea unor altfel de
activită܊i. Acest lucru este o condiĠie necesară, dar nu úi suficientă pentru formarea unei
imagini pozitive.
Activită܊ile extracurriculare, extra܈colare, învă܊area nonformală ܈i formală
trebuie să constituie un tot unitar, atfel încât să ofere copiilor libertatea de exprimare,
să le dezvolte sprijinul moral, civic, toleran܊a, cu alte cuvinte un spa܊iu sigur ܈i pozitiv.
Activită܊ile de învă܊are nonformale atrag din ce în ce mai mult elevii ܈i, bineîn܊eles,
părin܊ii acestora (adevăra܊ii deciden܊i în alegerea unei ܈coli), mai cu seamă cele bazate
pe autocunoa܈tere, dezvoltare personală ܈i liberă exprimare. ܇colile trebuie să aibă în
vedere ܈i oferta de CD܇-uri care să implice autocunoa܈terea, mărirea stimei de sine,
dezvoltarea personală, teatru forum etc, activită܊i care să implice nonformalul, educa܊ia
outdoor, tehnologia, deoarece clasicele structuri nu mai sunt atractive pentru genera܊iile
actuale.
Nu în ultimul rând, o parte importantă în promovarea imaginii ܈colii o constituie
asigurarea vizibilită܊ii externe, imperativul pe care ܈coala contemporană nu-܈i mai
permite să-l neglijeze. În contextul actual, ܈colile aleg să comunice prin intermediul
re܊elelor de socializare, paginile de internet ale ܈colilor, bloguri, comunicate de presă,
ce pot fi folosite facil pentru a promova activită܊i de succes, cu impact în rândul
părin܊ilor, elevilor ܈i comunită܊ii locale, susceptibile de a genera o imagne pozitivă.
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Ca o concluzie pertinentă, promovarea imaginii ܈colii trebuie să aibă în vedere
mai multe deziderate, toate bazate pe nevoile genera܊iei actuale de elevi:
- bază materială solidă ܈i un corp profesoral bine pregătit - factorul principal în
crearea imaginii ܈colii fiind încă reprezentat în mare parte de calitatea procesului
instructiv-educativ, asociat cu calitatea cadrelor didactice, condi܊ie necesară, dar
nu suficientă.
- calitatea tuturor proceselor instructiv educative (activită܊i formale, nonformale,
extracurriculare, extra܈colare) – trebuie regăsite în nivelul de satisfac܊ie al
beneficiarilor: elevi, părin܊i, comunitate locală.
- oferta de CD܇-uri trebuie pliată pe nevoile actuale ale educabililor, nu bazată pe
reguli stricte, ci contemporane.
- asigurarea vizibilită܊ii externe într-un mod pozitiv este imperativă - imaginea
܈colii propusă pentru spa܊iul public ܈i implicit pentru mass-media cuprinde, în
mod obligatoriu, obiectivul fundamental al ܈colii -instruirea ܈i educarea tinerilor,
iar elementul decisiv în acest proces rămâne profesorul, inclusiv în contextul
tehnologizării accelerate a învă܊ământului.
- ca să aibă impact, imaginea trebuie să spună o poveste, să fie evocatoare,
colaboratoare, să invite la dialog ܈i deschidere către nou.
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PROMOVAREA IMAGINII ܇COLII 2022

Prof. înv. pre܈colar Cîrligea Lidia Valentina
܇coala Gimn. “Prof. Lucian Pavel” Olteni܊a –
Grădini܊a cu program normal nr. 1 , Olteni܊a, jud. Călăra܈i

Motto: “Nu zidurile fac o úcoală, ci spiritul ce domneúte într-însa”
Ferdinand, rege al României
Promovarea imaginii unităĠii noastre úcolare reprezintă o prioritate pentru o
bună colaborare între cei trei parteneri educaĠionali: grădiniĠă-preúcolari-părinĠi.
Imaginea unei grădiniĠe are o puternică influenĠă asupra aúteptărilor, iar aceste
aúteptări influenĠează alegerea beneficiarilor. Este important ca imaginea pe care o
proiectează asupra comunitaĠii să fie aceeaúi cu ceea ce doreúte grădiniĠa să realizeze.
Construirea úi consolidarea unei imagini pozitive ia ani de grijă, de muncă sistematică
de comunicare úi de calitate.
Promovarea cuprinde toate formele de comunicare úi activităĠile pe care
grădiniĠa le poate desfăúura pentru a atrage grupurile-Ġintă prin educaĠia oferită.
Promovarea unei grădiniĠe se poate face prin relaĠii publice úi tipărituri de
promovare.
Informarea nu este de ajuns, unitatea úcolară trebuie să aibă capacitatea úi să fie
pregatită de a adapta programul educaĠional la nevoile úi cerinĠele cele mai noi cum ar
fi ,,úcoala online’’.
Managerul unei organizaĠii úcolare poate promova în mediul intern úi extern al
unitătii o imagine pozitivă a acesteia, printr-o planificare riguroasă, folosind metodele
úi tehnicile potrivite.
O modalitate eficientă de a comunica către comunitate viziunea, misiunea si
performanĠele úcolii pe timpul pandemiei este prin intermediul online.
Imaginea unei instituĠii se gestionează ca orice obiect de patrimoniu, iar în unele
situaĠii aceasta este mai valoroasă decât întreg patrimoniul grădiniĠei respective.
Gestionarea imaginii instituĠiei este o obligaĠie a întregii echipe úi, în special, a
directorului organizaĠiei. Ca urmare, strategia instituĠiei trebuie să vizeze activităĠi de
familiarizare a personalului cu filozofia instituĠiei úi de aderare la acesta, astfel încât
fiecare membru al echipei să se considere coparticipant la succes.
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Pentru a promova imaginea în pandemie, grădiniĠele trebuie să utilizeze
mijloace variate de promovare, precum: grupul de copii úi cadrele didactice, internet,
pliantul de prezentare, afiúe, ziarul úi revista grădiniĠei.
În perioada pandemiei am comunicat cu pre܈colarii ܈i părin܊ii, care au trimis
filmule܊e ܈i fotografii cu activită܊ile desfă܈urate cu mare interes de către copii, prin
intermediul platformei google classrooom ܈i a aplica܊iei WhatsApp.
Cel mai important mijloc de promovare a imginii în actualul context sanitar
este realizarea activităĠilor educative cât mai atractive pentru preúcolari úi uúoare pentru
părinĠi, deoarece aceútia vor influenĠa la rândul lor alĠi părinĠi úi preúcolari în alegerea
unei grădiniĠe.
Concluzionând, imaginea unită܊ii ܈colare poate fi promovată prin faptul că
răspunde nevoilor copiilor ܈i părin܊ilor cu activită܊i de calitate, atent alese pentru
fiecare nivel de vârstă, bine organizate ܈i desfă܈urate.
Aceste activită܊i cultivă atitudini ܈i formează comportamente pozitive
pre܈colarilor, asigurându-le o dezvoltare armonioasă a întregii personalită܊i.
BIBLIOGRAFIE:
• Cerchez, N; Mateescu, E.; ,,Elemente de management scolar’’, EdituraSpiru
Haret, Iasi; 1994;
• Petrescu, Ion; ,,Management”, Editura Holding Reporter, Bucuresti; 1991;
• Jinga, Ioan; ,,Managementul învă܊ământului’’ , Editura Aldin, Bucuresti; 2001.
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Importan܊a activită܊ilor educative
realizate în mediul online pentru promovarea imaginii ܈colii


Cîrstea Alexandrina
G. P. N. Jiblea Nouă, Călimăne܈ti

În zilele noaste, unitatea de învă܊ământ trebuie să fie pregătită să facă fa܊ă unor
cerin܊e tot mai complexe din partea societă܊ii contemporane ܈i să î܈i revendice locul
său în via܊a copiilor pe care îi educă dar ܈i în centrul comunită܊ii.
Cerin܊ele beneficiarilor fac din unitatea de învă܊ământ un cadru viu, un mediu în
continuă schimbare. Internetul, privit cu reticen܊ă ini܊ial, a devenit acum un mediu de
promovare nelimitat, prin care o ܈coala î܈i poate construi o imagine.
Deschiderea spre nou se realizează datorită cadrelor didactice pregătite, care
intervin în favoarea acestei dezvoltări continue a ܈colii. Analizând ceea ce se cere de
la unitatea de învă܊ământ, putem stabili ܈i cum anume o putem promova. Beneficiarii,
atât direc܊i, cât ܈i indirec܊i (elevii, părin܊ii, angajatorii) sunt cei ce intră în contact cu
mediul ܈colar, comunitatea fiind astfel influen܊ată de ܈coală.
Promovarea imaginii pozitive a institu܊iei ܈colare se realizează prin publicarea
tuturor reu܈itelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele
܈i produsele activită܊ilor. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu
doar că putem ܊ine la curent părin܊ii cu tot ce se întâmplă în ܈coală, dar putem promova
activită܊ile ܈i implicit ܈coala în cadrul căreia acestea se desfă܈oară.
Formarea imaginii unei organizaĠii se poate realiza aplicând o anumită
,,politică’’, ce Ġine pe de o parte de stilul managerial al conducătorului organizaĠiei úi
pe de altă parte de activitatea desfăúurată de angajaĠi-cadre didactice.
Promovarea imaginii, reprezintă acĠiunea de convergenĠă úi de interferenĠă a reclamei,
publicităĠii, utilizarea liderilor de opinie úi a tehnologiilor de creare a evenimentelor
pentru formarea unei imagini unitare úi multidimensionale prin transmiterea unor
mesaje. Managerul unei organizaĠii úcolare poate promova în mediul intern úi extern al
unitătii o imagine pozitivă a acesteia, printr-o planificare riguroasă, folosind metodele
úi tehnicile potrivite.
„Fără abilitatea de a atrage elevi, profesori, speciali܈ti, facilită܊i, echipamente,
܈colile vor înceta să mai existe. Ob܊inerea resurselor se face prin schimb”. Institu܊iile
educa܊ionale oferă cursuri, programe educa܊ionale, pregătire pentru carieră si alte
servicii pe pia܊a educa܊iei. În schimb, ele primesc resursele necesare: dona܊ii, timp,
energie, reclamă pozitivă din partea părin܊ilor. Conceptul de schimb este central în
marketing.
De-a lungul timpului, activităĠile de formare úi promovare a imaginii grădini܊ei
noastre au fost:
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x difuzarea informaĠiilor cu privire la oferta educaĠională, programele ܈i
proiectele educaĠionale, baza materială, resursele umane, rezultatele úcolare, pe pagina
web a grădini܊ei;
x consilierea părinĠilor privind orientarea úcolară;
x dezvoltarea de parteneriate eficiente la nivel local, judeĠean, regional, na܊ional
în scopul promovării imaginii institu܊iei noastre úi a corelării ofertei educaĠionale cu
cerinĠele de pe piaĠa muncii locale / regionale;
x promovarea imaginii grădini܊ei prin diverse surse informaĠionale (presă locală
scrisă, internet).
Propunerea de activităĠi pentru formarea úi promovarea imagini a grădini܊ei în anul
úcolar curent, a fost următoarea:
9 transmiterea în spaĠiul virtual a informaĠiilor úi fotografiilor privind baza
materială úi programele de dezvoltare, oferta educaĠională, activităĠi derulate,
rezultatele pre܈colarilor, proiecte educa܊ionale derulate;
9 pagina web a grădini܊ei;
Plan de promovare a imaginii grădini܊ei în comunitate
ğintă úi obiective specifice:
Obiectivul general: crearea unei imagini favorabile a grădiniĠei în comunitatea locală.
Obiective specifice:
¾ popularizarea rezultatelor grădiniĠei în comunitatea locală;
¾ participarea la diverse concursuri popularizate în mediul online;
¾ atragerea unui număr cât mai mare de preúcolari din zona arondată unităĠii
noastre;
¾ realizarea planului de úcolarizare propus.
܇colile ܈i-au intensificat ac܊iunile de promovare ܈i cercetare, punând astfel
bazele competi܊iei. Au început să în܊eleagă importan܊a diferen܊ierii, faptul că nu pot
oferi toate tipurile de programe ܈i să rămână ܈i cele mai bune ܈coli pentru fiecare
segment de op܊iune. De aceea au decis să-܈i eviden܊ieze istoricul, caracteristicile
distincte, avantajele ܈i să-܈i consolideze imaginea ܈i pozi܊ia pe pia܊a educa܊ională.
Obiectivele pozi܊ionării sunt acelea de a sublinia diferen܊ele reale ale ܈colii în
compara܊ie cu altele, astfel încât să satisfacă cel mai bine nevoile elevilor ܈i părin܊ilor
care o aleg.
܇colile nu pot alege mediul în care să func܊ioneze, dar pot să ac܊ioneze
asupra lui, să-1 influen܊eze. Cea mai eficientă metodă de a face aceasta este de a adapta
educa܊ia la a܈teptările ܈i nevoile clien܊ilor ܈colii. Este vital ca ܈coala să fie receptivă la
continua schimbare a nevoilor ܈i intereselor acestora, altfel alege riscul de a pierde
locul pe pia܊ă.
Politica de marketing derivă din obiectivele strategice ale ܈colii. ܇coala nu are
întotdeauna obiectivul să aducă cât mai mul܊i elevi în ܈coală. Ea poate avea ca obiectiv
de marketing consolidarea unei pozi܊ii existente sau reducerea altora.
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Marketing educa܊ional înseamnă atragerea oamenilor potrivi܊i, în ܈coala
potrivită, la momentul potrivit. “Marketingul educa܊ional poate fi definit astfel:
descrierea, implementarea ܈i evaluarea unui plan de învă܊ământ, având în vedere rela܊ia
de schimb între ܈coală ܈i clien܊ii săi ܈i realizarea obiectivelor educa܊ionale ܈i strategice
ale ܈colii.”

Bibliografie:
1. Miclea, M., Lemeni, G., Consiliere si orientare- Ghid de educatie pentru
cariera, 2004
2. Voiculescu, F., Analiza resurse – nevoi si managementul strategic in
invatamânt, 2004
3. http://www.scritube.com, Marketing educational
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܇coala Noastră de peste Vale

Prof. Claudia Georgiana Covasan




De܈i trăim în era digitalizării, rolul ܈i pozi܊ia ܈colii de azi nu este foarte diferită
în via܊a elevilor pe care îi educă ܈i a comunită܊ii din care ace܈tia fac parte, fa܊ă de acele
vremuri când elevi erau părin܊ii celor de acum.
Nu este deloc simplu ca o unitate de învă܊ământ de la periferia unei aglomerări
urbane, fără personalitate juridică ܈i fără prea multe resurse, să fie pregătită să facă fa܊ă
unor cerin܊e tot mai complexe din partea societă܊ii contemporane ܈i să î܈i revendice
locul.
Cerin܊ele elevilor, mul܊i dintre ei provenind din familii defavorizate, fac din
unitatea de învă܊ământ un cadru versatil, un mediu în permanentă schimbare.

Chiar dacă este privită ca o Cenu܈ăreasă, această ܈coală încearcă în permanen܊ă
să găsească resursele necesare nu doar pentru a supravie܊ui, dar ܈i pentru a se face
vizibilă, construindu-܈i o imagine care se slefuie܈te u܈or prin munca ܈i dăruirea
cadrelor didactice. Când la efortul uria ܈pun umărul ܈i oameni din afara ܈colii, cu
suflete de copii ܈i inimi mari, nu poate să iasă decât ceva frumos, iar zâmbetele
܈colarilor, surprinse în fotografiile care ܈i-au găsit locul pe pagina de socializare creată
܈i între܊inută de o mână de cadre didactice, te fac să vezi doar bucuria implicării în
diversele activită܊i ܈colare sau extra܈colare nu ܈i problemele din via܊a lor cotidiană.
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Crearea imaginii acestei instituĠii úcolare care se încăpă܊ânează să rămână în
picioare, se realizează prin fiecare cadru didactic în parte, care a în܊eles că schimbarea
vine prin noi úi î܈i asumă asigurarea calităĠii actului de învă܊are prin personalizarea
ofertei educaĠionale la nivel instituĠional prin diversificarea úi flexibilizarea acesteia în
funcĠie de nevoile úi interesele beneficiarilor ei ܈i motivarea acestora printr-o educa܊ie
individualizată, adaptată la particularită܊ile fiecăruia.
Crearea úi promovarea unei imagini instituĠionale pozitive în comunitate se
realizează, în principal, prin rezultatele pozitive ale elevilor, părin܊ii fiind, în principiu,
primii interesa܊i de acest aspect, parte dintre ei fiind ܈i ei beneficiari indirec܊i, dar ܈i
prin activită܊ile extra܈colare.
Activită܊ile de acest gen, cu o deosebită influen܊ă formativă, au la bază toate
formele de activită܊i creative, concursuri ܈i parteneriate cu alte institu܊ii, proiecte. Prin
implicarea cadrelor didactice din ܈coală în proiecte educ܊ionale remediale, cu finan܊are
externă, s-a reu܈it crearea unui altfel de mediu de învă܊are pentru copiii proveni܊i din
medii sociale defavorizate, inclusiv asigurarea unei mese calde.

Prin combaterea violen܊ei din unitatea ܈colară, reducerea incidentelor din cadrul
acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleran܊ei ܈i a unui spirit moral-civic
pozitiv în care elevii se integrează cu u܈urin܊ă, se crează, treptat, o imagine pozitivă a
܈colii.
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Promovarea imaginii pozitive ܈colii noastre se realizează prin publicarea
reu܈itelor, internetul fiind cel mai uzual mod de a ne face cunoscute rezultatele
notabile, chiar dacă paradoxal, ܈coala nu beneficiază de servicii de internet. Această
unitate ܈colară, în ochii comunită܊ii, este rezultatul unei munci constante, deloc u܈oare
dar extraordinar de frumoase, efortul comun al dascălilor, ܈colarilor, părin܊ilor ܈i a unor
oameni de bine din afara ei ܈i o fac să nu fie o ܈coală oarecare, ci, ܇coala Noastră de
peste Vale.
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PROMOVAREA OFERTEI ܇COLARE


Prof. Clop Ana Mariana
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CARNAVALUL LITERAR,
METODĂ DE STIMULARE A INTERESULUI PENTRU LECTURĂ


prof. înv. primar, CODREA SIMONA – CARMEN
܇COALA GIMNAZIALĂ NR. 169, BUCURE܇TI

Literatura, ca artă a cuvântului, prin intermediul căreia realitatea este recreată în
toată complexitatea ei, oferă copilului de vârstă úcolară mică un întreg univers de
gânduri úi sentimente, de aspiraĠii úi îndrăzneli, de înaripare entuziastă úi idealuri înalte.
Formarea úi modelarea caracterelor, deprinderea copiilor cu normele de
comportare civilizată, cultivarea sentimentelor morale sunt sarcini la realizarea cărora
opera literară, prin specificul ei, aduce o contribuĠie majoră.
FuncĠia formativă a literaturii pentru copii nu trebuie confundată cu unele intenĠii
moralizatoare aride, stereotipe, fără acoperire artistică. Dar a nega existenĠa unei
strategii, a unei legi interioare specifice, de care trebuie să Ġinem seama toĠi cei care ne
adresăm copiilor, ar fi o eroare cu consecinĠe grave.
“Nu voi înĠelege de pildă de ce să refuzi acestei literaturi dreptul de a fi
moralizatoare, să o stigmatizezi pentru infantilismul ei necesar, să o ostracizezi fără
nici o nuanĠă, pentru trezismul ei intrinsec, obligat? Nu cred în ruptul capului că puiul
de om ar fi mai bine servit de o literatură narcisistă, scăpărând la nesfârúit în gratuitatea
sa, ca pietricelele miúcate ale unui caleidoscop… Ceea ce cu siguranĠă nu Ġine de
literatura pentru copii este trezismul plicticos, uscăciunea de suflet, frigiditatea (s. n.),
mimarea zaharistă, apa-n-piuă a versificaĠiei, graforeea simplistă, cabotinajul…”
(Mircea Sântimbreanu, “Literatura pentru copii, o problemă majoră”).
Dacă úcoala are ca obiectiv major formarea úi dezvoltarea personalităĠii
copilului, capabil să înĠeleagă úi să aprecieze frumosul din mediul înconjurător, atunci
aceasta se leagă în primul rând de cultivarea pasiunii pentru lectură.
Cunoaúterea treptelor de dezvoltare a psihologiei vârstei de către cadrul didactic,
respectarea principiului accesibilităĠii în vederea îndrumării permanente a lecturii
copilului constituie o sarcină importantă. Literatura pentru copii se adresează celor mai
diferite vârste. DistanĠa este foarte mare de la cartea cu poze însoĠită de versuri sau
proză, din clasele mici, când caracterul concret-intuitiv al gândirii impune ilustraĠia ca
auxiliar preĠios în înĠelegerea semnificaĠiei operei, la cărĠile în care primatul îl deĠine
textul literar, din clasele a III-a úi a IV-a, când gândirea trece spre o mai accentuată
fază de abstractizare úi generalizare.
Iată de ce este nevoie de cărĠi diferite care să se adreseze nivelului de înĠelegere
al copilului, în funcĠie de particularităĠile de vârstă úi preferinĠele individuale.
Literatura pentru copii trebuie să investigheze universul propriu de cunoaútere
al copilului, năzuinĠele, aspiraĠiile lui cele mai înalte, printr-o ingenioasă transfigurare
artistică.
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“Copilul, scria George Călinescu, se naúte curios de lume úi nerăbdător de a se
orienta în ea. Literatura care îi satisface această pornire îl încântă.”
Educarea elevilor în sensul receptării valorilor culturale, stimularea interesului pentru
lectură, formarea competentelor de lectura in vederea asigurarii succesului scolar.
x
x
x
x

x

PERSONALUL BIBLIOTECII – asigură necesarul de carte úi amenajează spaĠiul
bibliotecii corespunzător desfăúurării diverselor activităĠi.
CADRELE DIDACTICE – organizează úi desfăúoară activităĠi diverse;
ELEVII – optează pentru anumite activităĠi úi participă activ la acestea, dar úi la altele
prevăzute în program;
PĂRINğII ELEVILOR – participă la unele activităĠi, in calitate de insotitori sau
persoane resursa úi monitorizează timpul liber al elevului, în sensul realizării
educaĠiei pentru receptarea valorilor culturale;
Materiale: baza materială existentă (minibibliotecile amenajate în clase, biblioteca
scolii, biblioteca comunala) úi baza materială necesara (volume cu noile apariĠii
literare, xerox, costumaĠii pentru scenete).
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Proiectarea ܈i managementul de proiect

Prof. Cojocaru Lăcrămioara
܇coala Gimnazială nr. 3, Piatra Neam܊

Stilul de predare se defineúte ca ansamblu de structuri comportamentale relativ
constante de a instrui, de a comunica, de a coopera cu formabilii, de a decide asupra
situaĠiilor de învăĠare precum úi de a activa atitudini faĠă de rezultatele úi conduitele
lor.
El prezintă câteva caracteristici:
¾ este personal, chiar dacă există aspecte ale sale asemănătoare úi altor
profesori;
¾ este relativ constant manifestându-se într-un mod specific, cu o anumită
recurenĠă;
¾ este dinamic, perfectibil sub impactul experienĠei.
El se construieúte úi se restructurează continuu în contextul a trei determinări:
pregătire, trăsături de personalitate úi experienĠa.
Conform cadrului teoretic construit de Shulman úi dezvoltat de atunci până în
actualitate de numeroase studii în domeniu, profesorii / formatorii trebuie să
stăpânească două tipuri de cunoaútere: a conĠinutului, numită úi cunoaúterea „profundă”
a materiei úi a dezvoltării curriculare.
Comprehensiunea e demonstrată de faptul că a învăĠa pe alĠii înseamnă în primul
rând a înĠelege scopurile, structurile profunde ale materiei predate úi ideile
fundamentale pe care le promovează disciplina predată.
Transformarea presupune modificarea conĠinutului în forme care sunt influente
din punct de vedere pedagogic, adaptabile la varietatea de abilităĠi úi de educaĠia
prealabilă ale elevilor/studenĠilor. Glatthorn (1990) descria acest proces drept o
ajustare a materialului reprezentat la trăsăturile individuale ale cursantilor. Profesorul
trebuie să ia în considerare aspecte relevante ale abilităĠilor formabililor, sexului
acestora, limbii materne, culturii generale, motivaĠiilor sau cunoútinĠelor anterioare sau
deprinderilor dobândite anterior care ar putea afecta în vreun fel reacĠiile acestora la
diverse forme de prezentare úi de reprezentare a cunoútinĠelor.
InstrucĠia include toată varietatea de tipuri de predare fiind un spaĠiu deschis
exersării unor stiluri de predare adaptabile úi concretizării puzzle-urilor instrucĠionale
anticipate, proiectate úi ajustării lor la situaĠia concretă evidenĠiată în clasă. Fiecare
puzzle-story include, de asemenea, multe dintre elementele esenĠiale ale actului
pedagogic: managementul clasei/grupului, tipurile de prezentare, interacĠiunile,
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activităĠile în grup, păstrarea disciplinei, umorul, dozarea întrebărilor, învăĠarea prin
descoperire úi prin suscitarea curiozităĠii subiecĠilor.
Evaluarea apare concepută ca o extensie a instruirii incluzând achiziĠionarea
informaĠiilor concludente despre modul în care s-a produs învăĠarea, verificarea
înĠelegerii, identificarea eventualelor erori, dar úi autoevaluarea performanĠelor
individuale.
ReflecĠia se realizează în urma acĠiunii feed-back-ului presupunând revizuirea,
reconstruirea, refacerea úi analiza critică a abilităĠilor didactice personale, urmate de
sintetizarea acestor observaĠii în vederea instituirii unor schimbări care pot îmbunătăĠi
prestaĠia formatorului respectiv. ReflecĠia este un element important al evoluĠiei
profesionale iar prin promovarea practicilor reflexive la nivel de grup, formatorii învaĠă
să-i asculte pe ceilalĠi, fapt ce poate facilita înĠelegerea propriei activităĠi (Ornstein,
Thomas úi Lasley, 1999).
Metodele active úi interactive cu multiple valenĠe formative, care contribuie la
dezvoltarea gândirii critice, la dezvoltarea creativităĠii, implică activ elevii / formabilii
în învăĠare, punându-i în situaĠia de a gândi critic, de a realiza conexiuni logice, de a
produce idei úi opinii proprii argumentate, de a le comunica úi celorlalĠi, de a sintetiza/
esenĠializa informaĠiile, se bazează pe învăĠarea independentă úi prin cooperare, elevii
învaĠă să respecte părerile colegilor.
Aplicarea acestor metode, care generează învăĠarea activă úi prin care elevii sunt
iniĠiaĠi în gândirea critică, nu este simplă ci necesită timp, răbdare, exerciĠiu si este de
preferat să se facă de la vârste fragede, la toate disciplinele, însă cu măsură. Acestea
trebuie să fie selectate úi utilizate în mod riguros, creativ, în funcĠie de obiectivele
propuse, de specificul grupului educaĠional úi nu trebuie să constituie un trend sau un
moft al cadrului didactic.
Metodele active úi interactive au multiple valenĠe formative care contribuie la
dezvoltarea gândirii critice, la dezvoltarea creativităĠii, implică activ formabilii în
învăĠare, punându-i în situaĠia de a gândi critic, de a realiza conexiuni logice, de a
produce idei úi opinii proprii argumentate, de a le comunica úi celorlalĠi, de a sintetiza/
esenĠializa informaĠiile, se bazează pe învăĠarea independentă úi prin cooperare, elevii
învaĠă să respecte părerile colegilor.
Brainstorming-ul, în traducere liberă ,, furtună în creier”, este o metodă de lucru
interactivă care se bazează pe asaltul de idei pe care îl provoacă o anumită temă,
sarcină. Este o metodă ce stimulează creativitatea prin anunĠarea spontană a mai multor
idei în legătură cu tema dată, îl solicit găsirea de soluĠii.
Metoda cadranelor, metodă a gândirii critice, presupune trasarea pe mijlocul foii
a două drepte perpendiculare, astfel încât să se formeze cele patru ,,cadrane” úi în care
elevii vor nota informaĠiile solicitate. Se poate lucra individual sau cu clasa împărĠită
pe grupe úi atunci fiecare grupa va primi câte o fiúă. Se pot propune diferite cerinĠe în
cadrul metodei cadranelor pentru a realiza obiectivele propuse în sesiunea de formare
respectivă.
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Cubul - tehnică folosită în condiĠiile în care se urmăreúte să se afle cât mai multe
informaĠii în legătură cu un subiect. Pe cele úase feĠe ale cubului, colorate diferit, se
notează câte un verb:
Scheletul de recenzie - o metodă care se aplică pentru fixarea cunoútinĠelor
asigurând astfel feed-back-ul textului citit. Metoda este valoroasă, deoarece îmbină
cititul, scrisul, comunicarea orală úi gândirea critică, flexibilă.
Diagrama Venn - presupune realizarea unei reprezentări grafice a două obiecte
în ceea ce au asemănător úi diferit. Ei vor vizualiza partea comună úi vor evidenĠia în
spaĠii diferite elemente diferite.De exemplu: Prin ce se aseamănă si se deosebesc
personajele X úi Y?
Pot fi utilizate, cu rezultate bune, úi alte metode úi tehnici activ- participative,
precum: Ciorchinele, Lectura în perechi, ùtiu/ Vreau să útiu/ Am învăĠat, Metoda
pălăriilor gânditoare, Metoda SINELG, Turul galeriei, Benzile desenate, Reportajul.
Formarea reprezintă o schimbare profesională, individuala sau de grup, la nivelul
cunoaúterii, atitudinilor úi comportamentului profesional (individual úi de grup).
Echivalând formarea cu schimbarea, nu putem să nu facem apel la un domeniu
important, anume managementul schimbării.
BIBLIOGRAFIE:
1. Cristea, S.(1996). Pedagogie generală. Managementul educaĠiei. Bucureúti: Editura
Didactică úi Pedagogică .
2. Duúe, C.S. (2006). Management educaĠional. Managementul instituĠiilor
educaĠionale, vol. I, Ed. UniversităĠii din Sibiu.
3. Iucu, R.B. (2000). Managementul úi gestiunea clasei de elevi. Fundamente teoreticometodologice.Iaúi: Ed. Polirom.
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MANAGEMENTUL EDUCA܉IONAL AL CLASEI

COMAN AURICA-PROFESOR PENTRU INVĂ܉ĂMANT PRIMAR
܇COALA GIMNAZIALĂ FERDINAND I, MOVILA




Managementul clasei se referă la conducerea úi organizarea în cele mai bune
condiĠii a procesului de învăĠământ dar úi a clasei; pentru a se realiza în mod eficient
acest lucru, dascălul nu trebuie să fie un simplu transmiĠător de informaĠii, ci úi un bun
manager al grupei de copii pe care o conduce.
Cadrul didactic este cel care reuneúte toate resursele materiale úi umane,
resursele de ordin pedagogic úi psihologic úi le pune la dispoziĠie într-o manieră proprie
clasei pe care o conduce; cu alte cuvinte, cadrul didactic este managerul clasei.
Profesorul planifică activitatea didactică pe care o concretizează într-o planificare
calendaristică anuală úi în una semestrială. Profesorul mai realizează planuri de lecĠii,
organizează clasa de elevi, în funcĠie de natura activităĠii desfăúurate úi de obiectivele
urmărite. Managementul clasei de elevi presupune „arta de a pregăti resursele umane,
de a forma personalităĠi potrivit unor finalităĠi solicitate de societate úi acceptate de
individ”.
Într-o organizaĠie úcolară, activitatea managerului este foarte importantă pentru
funcĠionarea eficientă a unităĠii în ansamblu. EficienĠa activităĠii managerului
reprezintă o dovadă clară a competenĠei acestuia. În sistemul de învăĠământ profesorii
trebuie să se raporteze la cei pe care îi educă, să stabilească relaĠii de colaborare cu
elevii úi părinĠii acestora úi cu alĠi factori ai societăĠii. Ei nu educă numai la catedră, în
clasă, ci prin fiecare contact pe care îl stabileúte cu copiii úi părinĠii acestora, desfăúoară
o muncă de dezvoltare úi de conducere.
Activitatea cadrelor didactice se desfăúoară în faĠa unor individualităĠi psihice
umane în formare; de aici rezultă úi necesitatea unei maxime responsabilităĠi faĠă de
comportamentele úi intervenĠiile educatorului, responsabilităĠi care diferă în funcĠie de
nivelul de învăĠământ la care ne referim(grădiniĠă, ciclul primar, gimnazial, etc). Rolul
de „profesor-manager nu-l diminuează pe cel de profesor-educator, ci îl întăreúte, îl
sprijină în eficienĠă”
Managementul clasei are o structură dimensională ce cuprinde: dimensiunea
ergonomică, dimensiunea psihologică, dimensiunea socială, dimensiunea normativă,
dimensiunea operaĠională úi dimensiunea inovatoare. Dimensiunea ergonomică a
managementului clasei vizează aspecte referitoare la dispunerea mobilierului în clasă,
vizibilitatea úi pavoazarea sălii de clasă. Aceste probleme nu pot fi considerate lipsite
de importanĠă pentru succesul activităĠii la catedră a cadrului didactic, mai ales la
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vârstele mici când, prezenĠa într-o formă cât mai atractivă a materialului didactic,
inclusiv a mobilierului, este absolut necesară. Având în vedere primul aspect úi anume
dispunerea mobilierului din clasă putem spune că acesta reprezintă o parte importantă
a bazei tehnico-materiale a învăĠământului úi este compus dintr-o serie de piese de
mobilă folosite în mediul úcolar în scopul îndeplinirii unor obiective educaĠionale.
Clasa este locul unde se desfăúoară principalele procese educaĠionale, unde elevii
îúi petrec o mare parte a timpului lor. Realizarea tuturor elementelor clasei (suprafaĠă,
formă, volum) depide foarte mult de modul în care este gândit postul de lucru al
elevului úi principiile care stau la baza proiectării. Aceste principii se referă la:
problemele de pedagogie propriu – zise úi normele de igienă complexă privind cadrul
ambiental (culoare, luminozitate, ventilaĠie, etc.). Forma clasei este determinată de
câĠiva factori: obĠinerea unui ambient cât mai plăcut; asigurarea unei mobilări variate
din punct de vedere funcĠional; obĠinerea parametrilor igienici recomandaĠi de medici
(ventilare, luminare naturală) úi asigurarea unei construcĠii eficiente úi durabile.
În structura mobilierului úcolar intră atât obiectele destinate locurilor de studiu
úi de învăĠare ale elevilor cât úi mobilierului rezervat cadrului didactic. Din punct de
vedere ergonomic mobilierul úcolar este realizat corespunzător caracteristicilor psihosomaticeale elevilor úi adecvat spaĠiului de clasă, în timp ce dintr-o perspectivă
didactică, acesta trebuie instalat úi reglat după obiectivele instructiv-educative ale
activităĠii.
Caracteristicile moderne ale mobilierului sălii de clasă sunt după Ullich (1995) :
„simplitatea, funcĠionalitatea, durabilitatea, Specialiútii în ergonomie úcolară sunt
preocupaĠi în momentul de faĠă de realizarea unui mobilier al sălii de clasa după
standardele anterioare, propuse de Ullich, care poate să ofere elevului atât autonomia
funcĠională cât úi posibilitatea de organizare a activităĠii educaĠionale pe grupuri de
elevi. O dispunere a mobilierului în manieră tradiĠională, favorizează mai ales
expunerea cadrului didactic úi atitudinea pasivă a elevilor úi se pretează la activităĠi
educaĠionale de tip predare-învăĠare, prelegere. Dimpotrivă o dispunere a mobilierului
pe sistem semicerc sau chiar oval, aduce schimbări esenĠiale în relaĠia educaĠională,
favorizând úi încurajând interacĠiunile permanente úi activismul elevilor, participarea
lor activă la activităĠile didactice care se desfăúoară.
Vizibilitatea presupune adaptarea spaĠiului clasei, inclusiv al mobilierului la
necesităĠile somato-fiziologice úi de sănătate ale elevilor. Atunci când se realizează
dispunerea elevilor în bănci, este necesar să avem în vedere copiii care prezintă diverse
probleme: cei cu deficienĠe de vedere, cu deficienĠe de auz, cu deficienĠe structurale
ale scheletului precum úi copiii care din punct de vedere fizic sunt variabili după
înălĠime. ğinând cont de aceúti parametri, cadrul didactic va lua cele mai bune decizii,
în ceea ce priveúte aúezarea în bănci, punând pe primul plan argumentele de tip medical
úi fizic.
Când vorbim de managementul clasei trebuie să avem în vedere úi aspectul
cultural – estetic al clasei. Având în vedere că o clasă reprezintă un grup organizat,
profesorul poate să o identifice cu un element de individualizare, de exemplu o
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mascotă, un simbol al clasei, o medalie preferată, o jucărie, un joc preferat, o poveste
care e reprezentativă pentru clasă, niúte fotografii cu copiii din clasa respectivă. Într-o
clasă orientată spre nevoile copilului, e mai uúor atât pentru copil, cât úi pentru dascăl
să fie copleúit de posibilităĠile de care dispun. Este esenĠial ca, la clasele mici, dascălul
să aducă fel úi fel de variante pentru copii.
În mod logic, clasa ar trebui organizată pe centre de învăĠare, care, unele din ele
sunt esenĠiale pentru o clasă sau pentru disciplinele opĠionale: centrul de lectură,
centrul de scriere, centrul de útiinĠă, centrul de artă, centrul de matematică, centrul de
descoperiri, etc. O atenĠie deosebită trebuie acordată distribuirii acestor centre în sala
de clasă úi, implicit distribuirii materialelor didactice în mod treptat úi metodic. Copiii
trebuie învăĠaĠi să folosească materialele corespunzător, pentru a asigura reuúita
activităĠilor desfăúurate.
De asemenea aspectul estetic al mobilierului, al materialului didactic utilizat are
o importanĠă covârúitoare în ceea ce priveúte implicarea activă a copiilor mici în
procesul instructiveducativ. Profesorul este dator să educe copiii pentru a se comporta
adecvat în procesul învăĠării úi să-i implice în luarea deciziilor referitoare la clasă.
Timpul trebuie dozat astfel încât elevii să aibă mai curând voie să exploreze, dă discute
úi să descopere, decât să-l asculte pe dascăl; este necesar să se încurajeze învăĠarea prin
descoperire, prin implicare activă a elevilor în găsirea soluĠiilor la problemele cu care
se confruntă.
Dimensiunea psihologică se referă la cunoaúterea, respectarea úi exploatarea
particularităĠilor individuale ale elevilor. Factorul principal este dat, însă de capacitatea
de munca a elevilor în clasă. Pentru a se stabili momentul potrivit, când elevii pot lua
contact cu sarcina de învăĠare, este necesar să avem în vedere aspecte legate de: stadiul
dezvoltării psihologice a copiilor, care reprezintă o condiĠie esenĠială pentru reuúita
actului de învăĠare; concepĠia despre învăĠare úi asimilare; analiza logico-cognitivă a
conĠinutului de învăĠat (sociomoral). Un profesor cu o bună pregătire profesională, atât
de specialitate cât úi pedagogică trebuie să stăpânească cunoútinĠe referitoare la aceste
aspecte.
Capacitatea de muncă poate fi nominală (totalitatea resurselor energetice úi
funcĠionale ale organismului, sistem psihic, capacitatea de efort fizic úi intelectual),
funcĠională (energia fizică úi psihică solicitată úi utilizată efectiv în activitatea úcolară),
disponibilă (rezervele de energie psihică úi fizică de care dispune la un moment dat) úi
auxiliară (capacitatea de a face faĠă úi altor sarcini extraúcolare).
Capacitatea de învăĠare este influenĠată de stadiul de dezvoltare psihologică, de
concepĠia despre învăĠare, de modul cum prelucrează conĠinuturile învăĠării, de starea
de pregătire, componenta motivaĠională, de nivelul resurselor intelectuale, al
deprinderilor, atitudinea faĠă de muncă.
Exploatarea managerială a acestora se regăseúte în distribuirea raĠională a
sarcinilor de învăĠare, în organizarea condiĠiilor necesare învăĠării, a timpului, în
stimularea úi atribuirea de responsabilităĠi în cadrul grupului de elevi, în utilizarea
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relaĠiilor de cooperare în rezolvarea sarcinilor, în coordonarea ritmurilor, în antrenarea
úi luarea de decizii.
Dimensiunea socială a managementului clasei de elevi vizează aspecte privitoare
la: întinderea clasei, ca număr de elevi; interacĠiunea membrilor clasei; scopurile
comune pe termen scurt úi lung; structura grupului, nivelele ierarhice; compoziĠia úi
organizarea, vizând omogenitatea úi eterogenitatea clasei; sintalitatea ca personalitate
a grupului; problematica liderilor formali úi informali; modul de circulaĠie al
informaĠiilor în grup, realizarea comunicării, mecanisme de transmitere a lor, direcĠii
de transmitere úi receptare.
Dimensiunea normativă indică toate normele, regulile, cerinĠele care stau la baza
constituirii grupului-clasă, a reglării desfăúurării activităĠii sale úi manifestate sub
forma unor obiúnuinĠe, uzanĠe, constante úi stereotipuri comportamentale. La nivelul
clasei acĠionează două categorii de norme: - norme explicite, ca norme prescrise,
cunoscute, clar exprimate, imperative.
Ele acĠionează la nivelul procesului didactic (normativitatea didactică) úi la nivel
instituĠional (úcolar) úi reglementează activitatea úcolară unitar pentru toĠi elevii,
trecând progresiv de la impunere la interiorizare, conútientizare; - norme implicite, ca
reguli “produse de viaĠa în comun a grupului”, de interiorizarea normelor explicite, de
apelul la norme din afara clasei úi úcolii, de interacĠiunile din viaĠa grupului. De aici
importanĠa cunoaúterii lor de către profesorul-manager úi găsirea modalităĠilor de
impunere, apoi de interiorizare úi de transformare a lor în comportamente reale în grup,
de perfecĠionare a activităĠii úi coeziunii grupului, de prevenire úi combatere a
conflictelor de norme úi conduite, de motivare a elevilor pentru viaĠa în grup.
Dar succesul managerial nu depinde numai de respectarea normelor clasei, ci úi
a celor ale úcolii (cultura úcolară), ca norme instituĠionale, implicite. Dimensiunea
operaĠională se află într-o strânsă legătură cu cea normativă, pentru că arată modul de
percepere, aplicare, interiorizare, respectare a regulilor în cadrul grupului grup, modul
de armonizare a acĠiunii profesorului cu cea a elevilor úi sensul în care fiecare înĠelege
úi respectă normele úi regulile care se impun.
Profesorul recurge la o serie de proceduri de intervenĠie, în cazul nerespectării
normelor: sancĠiunea (apelul la aceasta strategie se poate face numai în cazul în care
subiectul are o anumită maturitate psihoafectivă úi când a dobândit conútiinĠa de sine;
aplicată în condiĠii de imaturitate psiho-afectivă, pedeapsa nu provoacă decât teamă,
intimidare, anxietate úi suferinĠă, efecte nedorite atât pe termen scurt cât úi prin efectele
lor malefice, pe termen lung.
Pedeapsa aplicată de un profesor care în mod obiúnuit impune o anumită distanĠă
socio-afectivă între el úi elevi, va înregistra efecte minore, posibil negative; nu acelaúi
lucru se va observa în urma aplicării pedepsei de către un profesor cald, implicat úi
ataúat din punct de vedere socio-afectiv, metoda se poate finaliza cu efecte pozitive
imediate dar úi cu o constantă corectivă benefică pentru o perioadă mai lungă de timp);
conduita de dominare, de negociere (realizarea unei înĠelegeri); de fraternizare
(observându-úi neputinĠa de intervenĠie, cadrul didactic se aliază cu elevii); respectarea
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unor ritualuri sau obiceiuri (profesorul îúi bazează intervenĠiile pe standardizare úi
uniformizare); susĠinerea morală( pune pe prim plan funcĠia moralizatoare a discuĠiei
directe).
Toate acestea reduc situaĠiile de criză normativă, de inadaptare úcolară, previn
stările tensionale, efectele psihologice ale inadaptării la grup úi activitate. Efectele
pozitive se resimt în înĠelegerea normelor, acceptarea lor, demonstrarea preluării lor în
comportament, includerea în sistemul personal de valori.
Dimensiunea inovatoare implică înĠelegerea necesităĠii de ameliorare,
schimbare, perfecĠionare a vieĠii úi activităĠii clasei, a grupului úi apoi luarea de decizii
adecvate úi aplicarea lor progresivă. Starea de inovare rezultă din evoluĠia clasei, din
evaluările continue, din presiunea modelelor externe clasei, din schimbările la nivelul
úcolii, din conceperea úi aplicarea modalităĠilor corective, din modul de receptare de
către elevi úi apoi de partici conútientă, din modul de învingere a rezistenĠei la
schimbare, din modul de valorificare úi trăire a satisfacĠiilor rezultate, din raportarea la
motivaĠiile elevilor.
În ceea ce priveúte deciziile inovatoare este de menĠionat „necesitatea păstrării
úi a identificării unor spaĠii pentru eventuale decizii secundare, suplimentare, în
decursul fazei de intervenĠie úi de execuĠie”5 (spre exemplu în cazul unei intervenĠii
corecĠionale, pedeapsa, reacĠia elevului la momentul respectiv poate determina o
schimbare atitudinală a cadrului didactic). Activitatea cadrului didactic nu trebuie să
se caracterizeze prin pasivitate faĠă de elementele de noutate ci, dimpotrivă, aceasta
trebuie să implice o maximă receptivitate.
Prin întreaga sa activitate de concepere, proiectare úi realizare a instruirii,
profesorul desfăúoară o activitate specifică de conducere la clasele pe care le are în
grijă. Profesorul trebuie să fie un bun manager al clasei de elevi pentru a putea obĠine
satisfacĠie profesională, eficienĠă maximă în activitatea sa didactică, fie că este vorba
de procesul de predare- învăĠare-evaluare, fie că este vorba de toate celelate acivităĠi
legate de profesia de dascăl. El este dator să educe copiii pentru a se comporta adecvat
în procesul învăĠării úi să-i implice în luarea deciziilor referitoare la clasă. De aceea
trebuie să fie cât mai conútient de arta conducerii în domeniul său specific..
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PROMOVAREA IMAGINII ܇COLII MELE

Înv. Condruz Oana-Mariana

În zilele noaste, unitatea de învă܊ământ trebuie să fie pregătită să facă fa܊ă unor
cerin܊e tot mai complexe din partea societă܊ii contemporane ܈i să î܈i revendice locul
său în via܊a copiilor pe care îi educă dar ܈i în centrul comunită܊ii. Cerin܊ele
beneficiarilor fac din unitatea de învă܊ământ un cadru viu, un mediu în continua
schimbare. Internetul, privit cu reticen܊ă ini܊ial, a devenit acum un mediu de promovare
nelimitat, prin care o ܈coala î܈i poate construi o imagine.
Deschiderea spre nou se realizează datorită cadrelor didactice pregătite, care
intervin în favoarea acestei dezvoltări continue a ܈colii. Analizând ceea ce se cere de
la unitatea de învă܊ământ, putem stabili ܈i cum anume o putem promova. Beneficiarii,
atât direc܊i, cât ܈i indirec܊i (elevii, părin܊ii, angajatorii) sunt cei ce intră în contact cu
mediul ܈colar, comunitatea fiind astfel influen܊ată de ܈coala.
Promovarea imaginii instituĠiei úi factorilor ce îúi asumă responsabilităĠile în
procesele de descentralizare úi asigurare a calităĠii este sus܊inută de personalizarea
ofertei educaĠionale la nivel instituĠional prin diversificarea úi flexibilizarea acesteia în
funcĠie de nevoile úi interesele partenerilor úi beneficiarilor procesului educational.
Crearea úi promovarea unei imagini instituĠionale pozitive în comunitate se realizează,
în primul rând, prin rezultatele educa܊ionale pozitive ale elevilor, părin܊ii fiind, în
principiu, primii interesa܊i de acest aspect.
Crearea acestei imagini se realizează prin fiecare cadru didactic din institu܊ie,
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educa܊ie
individualizată, adaptată la particularită܊ile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice
în strategii de predare atractive vor crea o imagine pozitivă asupra ܈colii. Promovarea
imaginii institu܊iei se realizeaza ܈i prin elaborarea unor proiecte la nivel local care să
vizeze multiplicarea experienĠei pozitive úi a exemplelor de bună practică în
managementul institu܊ional.
Activită܊ile extra܈colare sprijină promovarea imaginii institu܊iei ܈colare.
Activită܊ile de acest gen, cu o deosebită influen܊ă formativă, au la bază toate formele
de ac܊iuni turistice, ateliere de crea܊ie, concursuri ܈i parteneriate cu alte institu܊ii.
Activită܊ile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica ܈i creativă de a ocupa
timpul liber al elevilor, institu܊ia de învă܊ământ ce promovează astfel de activită܊i
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât ܈i jude܊ean sau
na܊ional. Activitatea extracurriculară e o componentă educaĠională valoroasă úi
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eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenĠie, adoptând el, în primul
rând, o atitudine deschisă ܈i inovativă, atât în modul de realizare al activităĠii, cât úi în
relaĠiile cu elevii, asigurând o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă
a elevilor.
Promovarea imaginii pozitive a institu܊iei ܈colare se realizează prin publicarea
tuturor reu܈itelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele
܈i produsele activită܊ilor. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu
doar că putem ܊ine la curent părin܊ii cu tot ce se întâmplă în ܈coala, dar putem promova
activită܊ile ܈i implicit ܈coala în cadrul căreia acestea se desfă܈oară.
Prin combaterea violen܊ei din unitatea ܈colară, reducerea incidentelor din cadrul
acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleran܊ei ܈i a unui spirit moral-civic
pozitiv în care elevii se integrează cu u܈urin܊ă, se creează, treptat, o imagine pozitivă a
܈colii.
În concluzie, imaginea ܈colii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce
a܈teaptă ܈i au nevoie: educa܊ie de calitate, accesul la ofertele educa܊ionale,
individualizarea învă܊ării, combaterea discriminării, reducerea violen܊ei, promovarea
unui comportament moral pozitiv ܈i participarea la activită܊i extra܈colare. ܇coala
noastră, în ochii comunită܊ii, este rezultatul unei munci constante.
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PROMOVAREA IMAGINII GRĂDINI܉EI

Prof. Înv. Pre܈colar Constantin Andreea Magdalena
GRĂDINI܉A CU P. P. Nr. 1 Călimăne܈ti, Vâlcea

Grădini܊a este o institu܊ie de educa܊ie care are rolul de a oferi sprijin educativ
atât pentru copii cât ܈i pentru părin܊i.Misiunea noastră, a educatorilor este de a
promova un învă܊ământ deschis, flexibil, capabil să asigure accesul egal la educatie
pentru to܊i copiii indiferent de nationalitate, religie,rasă deci să ofere ܈anse egale de
dezvoltare tuturor copiilor.
Promovarea imaginii grădinitei noastre prin oferta educa܊ională este una din
܊intele proiectului de dezvoltare institu܊ionala. Prin oferta educa܊ionala grădini܊a
noastră dă posibilitatea părin܊ilor să aleaga acivită܊ile op܊ionale ܈i extracurriculare la
care doresc să participe copiii.Activită܊ile extracurriculare au un con܊inut cultural
artistic, spiritual, tehnico aplicativ, sportive sau sunt simple activită܊i de joc sau de
participare la via܊a ܈i activitatea comunită܊ii locale.Aceste activită܊i oferă copiilor
destindere, recreere, voie bună iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmări ܈i
recunoa܈tere a aptitudinilor.Aceste activită܊i au caracter ocazional ܈i iau forme foarte
variate .
Dintre activita܊ile desfă܈urate în gradini܊a noastră amintesc doar câteva:
Ͳ Sărbătorirea zilei de na܈tere a unui copil;
Ͳ Vizionarea în grup a unor spectacole, teatru de păpu܈i;
Ͳ Excursii, drume܊ii, plimbări;
Ͳ Vizite la diferite institu܊ii din ora;܈
Ͳ Participare la concursuri locale, judetene, na܊ionale ܈i internationale avizate
de MEN
Acest tip de activită܊i îi antrenează pe copii , îi apropie de grădini܊ă, îi determină
să o îndrăgească ܈i mai mult.
Pentru ca oferta noastră să fie viabilă depunem eforturi în asigurarea unor spa܊ii
de învă܊are confortabile, sigure, adaptate nevoilor fizice, psihologice si de educa܊ie ale
fiecărui copil atât în interiorul grădini܊ei cât ܈i in curtea acesteia.Nu este suficient ca
oferta să fie cunoscută ci ܈i înteleasă îndeosebi de părin܊i ܈i copii.
Părintii vor fi informa܊i cu privire la calitatea serviciilor din grădini܊ă,
competen܊a cadrelor didactice, reursele materiale ale grădini܊ei, cadrul ambiental,
proiectele educa܊ionale ܈i parteneriatele în care grădini܊a este implicată. În realizarea
parteneriatelor sunt antrena܊i cei mai importan܊i factori in actul educational:copiii,
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familia, grădini܊a ܈i comunitatea locală, iar prezen܊a sistematică a părin܊ilor ܈i a
comunită܊ii în ,,via܊a grădini܊ei,, sporesc interesul pentru educarea integrală a
copiilor.În toate tipurile de activită܊i în parteneriat , un factor important îl constituie
climatul vie܊ii de grup ܈i al rela܊iei grădini܊ă- familie- comunitate.Este necesar un
climat stimulativ pentru fiecare ,de incredere ܈i prietenie, care să facă posibilă
comunicarea liberă.
Unele activită܊i au efecte imediate, pe plan cognitiv, emotional, relational dar
trebuie subliniat faptul că influenta acestor activită܊i nu se exprimă în activită܊i
singulare ci prin sisteme de activită܊i de diferite tipuri , intr-o succesiune gradată.
Motiva܊ia unor activită܊i de parteneriat este în܊elegerea necesită܊ii de a integra
grădini܊a în mediul comunitar ca partener egal ܈i consecvent în formarea viitorului
cetă܊ean. Proiectele educa܊ionale realizate cu diferi܊i parteneri locali sunt , de obicei
foarte atractive, iar copiii participă activ ܈i eficient la acestea. Pentru ca parteneriatele
să func܊ioneze este nevoie de respect încredere reciprocă, consens cu privire la
scopurile ac܊iunii ܈i strategiilor de atingere a acestora ܈i de asumarea în comun a
drepturilor ܈i responsabilită܊ilor.
În acest an ܈colar 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 cre܈tin” – parteneriat cu Biserica
3. ,, Învă܊ăm să circulăm” – parteneriat cu poli܊ia
4. ,,Focul, prieten sau du܈man?” –parteneriat cu pompierii
5. ,, Cartea, prietena mea” – parteneriat cu Biblioteca Orăsenească
7. ,,Pas cu pas spre viata de scolar”- parteneriat cu scoala
Prin toată activitatea desfă܈urată în grădini܊a noastră se asigură un act
educational de calitate care să contribuie la formarea unei personalităti a copilului
independente ܈i creative, la formarea unor copii sănăto܈i, activi, eficien܊i, cooperan܊i
care să se adapteze u܈or la regimul ܈colar ܈i la orice situa܊ie în via܊ă.
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Importan܊a activită܊ilor educative pentru promovarea imaginii ܈colii

Prof. înv. primar: ALINA ALEXANDRA CONSTANTINESCU
܇coala Gimnazială „Alexandru Popescu Telega”,
comuna Telega, Jude܊ul Prahova

În zilele noastre, ܈coala este pregătită să facă fa܊ă cerin܊elor tot mai complexe
din partea societă܊ii. Internetul a devenit un mediu de promovare infinit, prin care
܈coala î܈i construie܈te o imagine pozitivă.
Deschiderea spre noutate, spre inedit, se datorează cadrelor didactice pregătite
care intervin în favoarea dezvoltării continue a ܈colii. Analizand ceea ce se cere de la
unitatea de învă܊ământ, putem stabili ܈i cum anume o putem promova. Beneficiarii
educa܊ionali (elevii ܈i părin܊ii) sunt cei ce intră în contact cu mediul ܈colar, comunitatea
fiind astfel influen܊ată de ܈coală.
Promovarea imaginii instituĠiei se realizează, în primul rând, prin rezultatele
educa܊ionale pozitive ale elevilor la învă܊ătură, la evaluările na܊ionale, la diferite
concursuri ܈i olimpiade, părin܊ii fiind interesa܊i în mod special de acest aspect. Crearea
acestei imagini se realizează prin implicarea activă a fiecărui cadru didactic din
institu܊ie, dar ܈i a elevilor sau a părin܊ilor.
Elevii trebuie motiva܊i printr-o educa܊ie individualizată, adaptată la
particularită܊ile fiecăruia, prin folosirea mijloacelor adecvate, aplicând strategii de
predare-evaluare atractive ܈i utilizarea unor metode ܈i instrumente moderne de lucru.
Toate acestea vor contribui la crearea unei imagini pozitive asupra ܈colii.
O imagine pozitivă a institu܊iei se realizează ܈i prin întocmirea unor proiecte la
nivel local care să promoveze exemplele de bună practică în managementul
institu܊ional: proiecte ܈i parteneriate cu Poli܊ia, cu medical de familie, cu Biserica, cu
biblioteca etc. Activită܊i extra܈colare precum: „Eminescu- Luceafărul poeziei
române܈ti”, „Toamnă mândră darnică”. „Copilăria prin ochi de copil”, „Prevenirea ܈i
combaterea violen܊ei în mediul ܈colar”, „Eu ܈i doctorul”, „Un măr܊i܈or ecologic”, „De
ziua ta, mămico” ܈i multe altele, sprijină promovarea imaginii institu܊iei ܈colare.
Copilul traie܈te într-o lume dominată de mass media, influen܊ele nefaste ale
televizorului ܈i calculatorului ac܊ionând asupra sănătă܊ii psihice ܈i morale. Acestea
contribuie la transformarea elevilor în persoane incapabile de a se controla
comportamental ܈i emo܊ional. Activită܊ile de genul celor menb܊ionate mai sus, cu o
deosebită influen܊ă formativă, au la bază toate formele de realizare: ateliere de crea܊ie,
܈ezători literare, programe artistice, realizare de lucrări artistico-plastice, concursuri ܈i
parteneriate cu alte institu܊ii.
Toate aceste activită܊i oferă o alternativă sănătoasă, practică ܈i creativă de a
ocupa timpul liber al elevilor, institu܊ia de învătământ ce promovează astfel de activită܊i
beneficiind de imaginea pozitivă binemeritată, atât la nivel local, cât ܈i la nivel jude܊ean
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sau na܊ional. Activitatea extracurriculară este o componentă educaĠională valoroasă úi
eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde o atenĠie sporită.
Promovarea imaginii pozitive a institu܊iei ܈colare se realizează cu ajutorul unui
site educa܊ional, a unui email sau a unei platforme. În ultima perioadă, elevii ܈i cadrele
didactice au lucrat foarte mult în online, pe platforme cum ar fi Kinderpedia, Google
Classroom ܈i altele, unde părin܊ii au fost ܊inu܊i la curent cu tot ceea ce se întâmplă în
܈coală ܈i unde elevii ܈i-au promovat activită܊ile desfă܈urate.
În concluzie, imaginea ܈colii poate fi promovată oferind beneficiarilor
educa܊ionali ceea ce au ace܈tia nevoie: educa܊ie de calitate, accesul la informa܊ie,
ofertele educa܊ionale, individualizarea învă܊ării, combaterea discriminarii, reducerea
violen܊ei, promovarea unui comportament moral pozitiv ܈i participarea la activita܊i
extra܈colare.
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Profesia didactică după pandemie

COSAC CĂTĂLINA


În anul 2020 a avut loc cea mai mare criză sanitară, economică si politică de
când a apărut omenirea ܈i până în prezent. A apărut un virus ,,Covid- 19”, foarte
periculos care se transmite de la om la om, pe căile respiratorii. Astfel populatia a
trebuit sa stea izolată pe cât posibil pentru a stopa răspândirea virusului.
În data de 11 martie s-au închis ܈colile, iar în data de 22 aprilie, învă܊ământul sa transformat în învă܊ământ online. Astfel a trebuit să ne adaptăm cu to܊ii, fiindu-ne
destul de greu să respectăm toate condi܊iile impuse deoarece nu am fost pregăti܊i pentru
aceasta situa܊ie.
Schimbarea a devenit permanentă, activitatea educa܊ională nu va mai fi fa܊ă în
fa܊ă sau online, ci un amestec, capabil să se deplaseze de la unul la altul imediat fluid,
continuu, prin via܊a unui elev, mult dincolo de anii de ܈coală, liceu, etc.
În lumea de azi, to܊i suntem obliga܊i să învă܊ăm ܈i să ne dezvăluim continuu ܈i
vom cere cadre conceptuale ܈i instrumente pentru aceasta. Institu܊iile, directorii,
profesorii sau elevii care nu se pot adapta pur ܈i simplu nu vor avea loc în acest nou
scenariu.
Acest nou scenariu implică multe, multe schimbări. În primul rând, trebuie să
rezolvăm a܈a-numita fractură digitală, trebuie să în܊elegem că orice persoană care
inten܊ionează să acceseze educa܊ia, considerată drept universal în multe ܊ări, trebuie să
aibă în mod necesar acces la un computer ܈i la o conexiune la internet. Această cerin܊ă
va ridica temporar barierele la intrarea în educa܊ie ܈i va fi ceva de care atât institu܊iile,
cât ܈i guvernele vor trebui să ܊ină cont de burse, subven܊ii, împrumuturi, dona܊ii etc.
Acest lucru înseamnă că profesorii trebuie să-܈i reconsidere toate metodologiile
܈i să le pregătească pentru acest nou mediu de învă܊are mixt. Aceasta nu va fi o op܊iune:
indiferent de succesul profesorilor în mediul anterior, va trebui să în܊eleagă că acele
zile au dispărut ܈i că acum trebuie să se adapteze la noile standarde. Acest lucru
necesită deschidere către a fi instruit în utilizarea de noi instrumente, modificarea
programelor, metodologiile lor de evaluare ܈i în܊elegerea rolului fiecărui element în
acest nou mediu cu noi procese de învă܊are.
Institu܊iile, atât educa܊ionale, cât ܈i normative, trebuie să în܊eleagă că, în acest
nou context, unele modalită܊i de predare nu mai au sens. Într-un mediu online cu acces
la informa܊ii nelimitate, accentul pe memorarea lucrurilor î܈i pierde sensul ܈i este
înlocuit de nevoia de a ܈ti să selecta܊i ܈i să utiliza܊i informa܊iile adecvate fiecărui
context. Va trebui să trecem de la sisteme bazate pe examene care încurajează păstrarea
cuno܈tin܊elor, la altele bazate pe dezvoltarea de proiecte sau sarcini. Aceasta înseamnă
sfâr܈itul manualelor ca o singură sursă de cuno܈tin܊e, împreună cu sesiunile în care un
profesor predă o lec܊ie ܈i elevii iau note. În schimb, flipped class metodologii, în care
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elevul ocupă rolul central în pregătirea materialului, iar profesorul dedică timp de
interac܊iune - online sau fa܊ă în fa܊ă - pentru a oferi structură, explica܊ii în profunzime
sau pentru a răspunde la întrebări.
Analiză comparativă - Portugalia ܈i RomâniaStructura anului úcolar
Sistemul portughez de învăĠământ nu este împărĠit în trimestre sau semestre, anul
úcolar fiind abordat ca un tot unitar (din septembrie úi până în iunie).
VacanĠă

ÎnvăĠământ primar

Data începutului
de an úcolar
Data sfârúitului
de an úcolar
VacanĠă de
toamnă
Crăciun/Anul
Nou
Iarnă/ Carnaval
Primăvară/Paúte
Vară

Între 8 úi 15 septembrie

Zile libere úi
sărbători
religioase

15 Iunie

ÎnvăĠământul secundar
superior
Între 8 úi 15 septembrie

-

8 Iunie (clasele :6, 9, 11, 12)
15 Iunie (clasele :5,7,8,10)
-

19 Decembrie –2 Ianuarie

19 Decembrie–2 Ianuarie

20 – 22 Februarie
26 Martie – 9 Aprilie
Aproximativ 12 săptămâni
8 Iunie – 15 Septembrie

20 – 22 Februarie
26 Martie – 9 Aprilie
Aproximativ 12 săptămâni
15 Iunie (exceptând clasele 6,
9, 11, 12)

5 Octobrie;1 Noiembrie;
1 Decembrie; 8 Decembrie;
25 Decembrie;1 Ianuarie;
21 Februarie; 6 Aprilie; 8
Aprilie; 25 Aprilie; 1 Mai; 7
Iunie;
10 Iunie; 15 August

5 Octobrie; 1 Noiembrie;
1 Decembrie;
8 Decembrie; 25 Decembrie;
1 Ianuarie; 21 Februarie; 6
Aprilie;
8 Aprilie; 25 Aprilie; 1 Mai;
7 Iunie; 10 Iunie; 15 August

Sursa Eurydice
Structura studiilor
ùcoala începe de obicei la 8.30 úi se termină la 14.30. După-amiaza nu sunt ore
dar anumite úcoli oferă workshopuri opĠionale. Sistemul educaĠional public portughez
se divide in 3 cicluri distincte:
1. EducaĠia elementară (elementary): 6 clase de la 6 la 12 ani (clasele 1-6)
2. EducaĠia secundară (secondary): 4 clase de la 12 la 16 ani (clasele 7-10)
3. Bacalaureatul: 2 clase de la 16 la 18 ani (clasele 11-12)
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După finalizarea educaĠiei secundare (la sfârúitul clasei a 10-a), elevii pot părăsi
úcoala cu un certificat de absolvire a ciclului secundar sau pot continua educaĠia la liceu
pentru doi ani.
În cadrul ciclului secundar, cele mai multe obiecte de studiu sunt obligatorii: ùtiinĠe
Naturale, ùtiinĠe Sociale, EducaĠie Plastică úi Vizuală, Limba úi Literatura Portugheză,
Limbi străine (de obicei Limba Engleză), Matematică, Muzica, etc.
În cadrul ciclului de bacalureat, în clasa a 11-a obiectele obligatorii sunt Limba úi
Literatura Portugheză I, Limbi străine I (de obicei Limba Engleză), Filosofia úi
EducaĠie Fizică iar în clasa a 12-a, obiectele obligatorii sunt Limba úi Literatura
Portugheză II, Limbi străine II (de obicei Limba Engleză) úi Istoria. În ambele clase de
Bacalaureat, elevii trebuie să-úi aleagă în funcĠie de specializarea universitară pe care
doresc să o urmeze, alte 3 obiecte dintre Fizică, Chimie, Biologie, Matematică, Latină,
Greacă sau alte obiecte aflate in curricula opĠională.
Pentru a fi eligibili din punct de vedere lingvistic, elevii trebuie să aibă cunoútinĠe
elementare spre medii de limbă portugheză (sa fi studiat portugheza cel puĠin 2 ani în
úcoala generală sau liceu) sau de limbă engleză.
Sursa Eurydice
Sistemul de notare
Sistemul de notare portughez este compus din note de la 0 la 20, nota de trecere
fiind 10. Profesorii din Portugalia sunt foarte exigenti si sunt de parere ca notele 9 si
10 nu exista (note de la 18 la 20).
Metode de evaluare
Evaluarea la universităĠi este de trei feluri: continuă, periodică si finală. Continuă
insemnă proiecte, teste pe parcusrul semestrului, activitatea la curs, cea periodică
constă în 2-3 teste stabilite anterior de profesor, iar finală este examenul final. Se poate
alege de la început ce fel de evaluare doreúti, însă există posibilitatea dacă se alege
evaluarea continuă să se rămână la cea finală (examen) în cazul în care nu se obĠine
notă de trecere sau se doreúte o nota mai mare.
Testele naĠionale evaluează úi monitorizează aplicarea curriculum-ului stabilit,
testând doar principalele două discipline –limba de instruire úi matematica.
În timp ce elevii cu CES din Portugalia iau úi ei parte la testarea naĠională, aceia care
urmează un curriculum puternic personalizat adaptat specific la cerinĠele lor speciale
sunt evaluaĠi în conformitate cu acel curriculum. De asemenea, úcolile portugheze pot
scuti anumiĠi elevi de la testarea naĠională. Cu toate acestea, participarea la testare este
în principiu obligatorie pentru toĠi elevii, cu excepĠia celor migranĠi sau itineranĠi care
ajung în Ġară în timpul anului úcolar în care în mod normal ar fi testaĠi sau cu mai puĠin
de un an înainte. Procesul de notare este supravegheat de către profesori special
pregătiĠi din afara úcolii. Evaluarea formativă este responsabilitatea individuală a
profesorilor care păstrează dialogul cu elevii úi colaborează atât cu colegii lor profesori
– în special cu cei din aceleaúi departamente curriculare, cât úi cu consiliul clasei care
trasează úi coordonează proiectele curriculare pe baza curriculum-ului naĠional – úi,
unde este cazul, cu serviciile specializate de susĠinere a învăĠământului, părinĠi sau
tutori.

244

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, februarie, 2022
Sistemul de învăĠământ din România
Structura anului úcolar
VacanĠă

ÎnvăĠământ primar

ÎnvăĠământ gimnazial

Data începutului
de an úcolar
Data sfârúitului
de an úcolar
VacanĠă de
toamnă
Crăciun/Anul
Nou

1 septembrie

1 septembrie

22 Iunie

22 Iunie

Trei săptămâni
24 Decembrie –15 Ianuarie

Trei săptămâni
24 Decembrie–15 Ianuarie

Iarnă/ Carnaval
Primăvară/Paúte
Vară

Două săptămâni, 7-22 Aprilie
11 săptămâni
23 Iunie – 9 Septembrie

Două săptămâni, 7-22 Aprilie
11 săptămâni
23 Iunie -9 Septembrie

O săptămână 22-30 Octombrie -

Zile libere úi
1 Decembrie; 1 Mai; 4 Iunie
1 Decembrie; 1 Mai; 4 Iunie
sărbători
religioase
Sursa Eurydice
Anul úcolar cuprinde aproximativ 177 de zile de învăĠământ (36 de săptămâni)
împărĠite în două semestre.
Structura studiilor
ÎnvăĠământul preprimar a cuprins copii cu vârste între 3 úi 6 ani. Acest tip de
învăĠământ este asigurat în instituĠii speciale – grădiniĠe, majoritatea dintre ele fiind
publice, organizat în trei tipuri de programe oferite în aceeaúi grădiniĠe sau în grădiniĠe
diferite: program normal, prelungit sau săptămânal.
ÎnvăĠământul obligatoriu durează 10 ani úi este împărĠit în trei cicluri: învăĠământ
primar (5 ani), prima etapă a nivelului secundar inferior general (4 ani) úi a doua etapă
a nivelului secundar inferior, care oferă cursuri generale, de specializare sau
profesionale (2 ani).
Tipul de învăĠământ

Grupă de vârstă

ùcoala primară (nivelul primar), ISCED 1

6-10 ani

Gimnaziul (prima etapă a nivelului secundar inferior 10-14 ani
general), ISCED 2
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Liceul – ciclul inferior (a II-a fază a nivelului
secundar inferior general sau de specializare),
ISCED 2
sau
ùcoala de Arte úi Meserii (nivelul secundar inferior
de specializare – în lichidare începând
cu anul úcolar 2009/10), ISCED 2 & Nivel de
calificare 1
Anul de completare (învăĠământ profesional
secundar superior – în lichidare începând cu
anul úcolar 2009/10), Nivel de calificare 2
Liceu – ciclul superior (învăĠământ secundar
superior general úi de specializare), ISCED 3
& Nivel de calificare 3
ùcoală postliceală (învăĠământ post-secundar),
ISCED 4 & Nivel de calificare 3+

14-16 ani

14-16 ani

16-17 ani
16-18/19 ani
18-20/21 ani

Anul de completare oferă posibilitatea de a ajunge la nivelul educaĠional necesar
pentru a putea beneficia de învăĠământ secundar superior úi de a obĠine o calificare
profesională mai bună.
ÎnvăĠământul secundar superior (ciclul superior de liceu) oferă cursuri generale
úi de specializare, în vederea continuării studiilor la nivel post-obligatoriu sau în
învăĠământul superior.
ÎnvăĠământul post-secundar pregăteúte elevii pentru o calificare profesională mai
bună, în vederea asigurării unui loc de muncă.
ÎnvăĠământul superior se realizează prin instituĠii de învăĠământ de tipul:
universităĠi, academii, úcoli de studii academice postuniversitare. Misiunea instituĠiilor
de învăĠământ superior este de învăĠământ úi de cercetare sau numai de învăĠământ.
InstituĠiile de învăĠământ superior includ în mod obiúnuit mai multe facultăĠi, colegii
universitare, departamente, catedre úi unităĠi de cercetare útiinĠifică, de proiectare úi de
microproducĠie.

Sursa Eurydice
Sistemul de notare
Pentru primii cinci ani, există un sistem numit calificative. (la clasa pregătitoare
nu exista sistem de notare). Din clasele I- IV, calificativele sunt: Foarte bine (FB) Excelent, Bine (B) - Bine, Satisfăcător (S) -Satisfăcător, de fapt, sensul (abia) trece ܈i
Insuficient (I) - a e܈uat. Elevii care nu ob܊in pe tot parcursul anului note bune trebuie
să sus܊ină un examen în vară cu un ansamblu de profesori, iar în cazul în care situa܊ia
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nu este mai bună, elevul va repeta tot anul. "Calificativele" sunt folosite pe tot parcursul
anului, într-un sistem de evaluare pe tot parcursul anului, la teste, în activită܊ile ܈colare,
acasă sau pentru proiecte. În medie, pentru un subiect (care va merge în catalog) se
calculează de către profesor, ܊inând seama de progresele înregistrate de student si
printr-o valoare de la 1-4 pentru fiecare calificativ.
Pentru clasele 5-12, este utilizat un sistem de notare de la 1 la 10, 10 fiind cea
mai bună notă, 1 fiind cea mai proastă notă ܈i 5 este nota minimă de trecere. Sistemul
de evaluare este folosit, de asemenea, cu note individuale pentru fiecare test, examen
oral, proiect, teme pentru acasă sau exerci܊ii în clasă fiind înscrise în catalog. La unele
materii se sus܊ine un examen par܊ial, la sfâr܈itul semestrului (Teză). Această cerin܊ă
este reglementată de către Minister ca obligatorii pentru anumite materii ܈i nu poate fi
schimbată. Teza valoarează 25% din media finală, iar pentru clasele 5 - 8 se aplică la
Limba română ܈i matematică ܈i doar în clasa a opta la Geografie sau Istorie ܈i în cazul
unei ܈colii cu predare bilingvă într-o limbă minoritară. Notele sunt date pe baza unor
orientări stricte ministeriale, care contează reparti܊ia la liceu. La sfâr܈itul fiecărui
semestru, media notelor este calculată în urma unei proceduri în patru pa܈i: În primul
rând, se calculează media aritmetică a notelor. Dacă există ܈i Teză, această medie, cu
o precizie de 0,01, este înmul܊ită cu 3, se adună cu teza (rotunjită la cel mai apropiat
întreg) ܈i se împarte cu 4. Această medie (cu sau fără Teza) este apoi rotunjită la cel
mai apropiat întreg (9,5 este, astfel, 10) iar aceasta este media elevului pe semestru.
Următorul pas este de a calcula media anuală a elevului. Aceasta se face prin adunarea
mediilor pe cele două semestre ale elevului ܈i împăr܊ite la 2. Acestă medie nu este
rotunjită. Ultimul pas este adăugarea tuturor mediilor anuale ale elevilor ܈i împăr܊irea
acestei sume la numărul total de subiec܊i. Aceasta se nume܈te "medie generală".
Aceasta nu este nici ponderată ܈i nici rotunjită. În cazul în care un elev, are media
anuală este sub 5, la maximum două materii, elevul trebuie să aibă un examen
(corigen܊ă) la materia la care nu a reu܈it, în august, în fa܊a unei comisii ܈colare. Dacă
el nu trece acest examen, el trebuie să repete întregul an (repeten܊ie). În cazul în care
pe Subiect medie anuală este sub 5, la trei sau mai multe discipline, elevul nu mai are
dreptul la examenul de corigen܊ă ܈i trebuie să repete anul.
Metode de evaluare
Elevii sunt evaluaĠi de către profesori pe parcursul întregului an úcolar. Elevii cu
dificultăĠi de învăĠare pot ajunge să repete anul. La sfârúitul úcolii primare, elevii
promovează automat la nivelul următor (fără nici un fel de examinare finală). La
sfârúitul gimnaziului, pe baza unei proceduri de selecĠie úi repartizare stabilită de
Ministerului EducaĠiei, Cercetării, Tineretului úi Sportului, în funcĠie de rezultatele
obĠinute pe durata celor patru ani, elevii trebuie să aleagă una dintre cele două instituĠii,
liceu sau ùcoală de Arte úi Meserii, pentru a-úi continua studiile la nivelul secundar
inferior. La sfârúitul nivelului secundar inferior (care coincide cu sfârúitul
învăĠământului obligatoriu) nu există nici un fel de examinare.
AbsolvenĠii ciclului inferior al liceului primesc un certificat de absolvire, un
portofoliu în vederea educaĠiei viitoare úi, la cerere, o copie a situaĠie úcolare cu notele
obĠinute pe parcursul anilor de învăĠământ obligatoriu.
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AbsolvenĠii ciclului inferior al ùcolii de Arte úi Meserii primesc un certificat de
absolvire, un portofoliu în vederea educaĠiei viitoare úi, la cerere, o copie a situaĠiei
úcolare cu notele obĠinute pe parcursul anilor de învăĠământ obligatoriu. Pe lângă
aceasta, ei pot obĠine, în cazul în care trec examenul pentru certificarea competenĠelor
profesionale, un certificat care atestă nivelul 1 de calificare profesională.
Pentru a putea beneficia de învăĠământ secundar superior, ei trebuie să urmeze
un an de completare. AbsolvenĠii anului de completare primesc un certificat de
absolvire, un portofoliu în vederea educaĠiei viitoare úi, la cerere, o copie a situaĠiei
úcolare cu notele obĠinute. În urma susĠinerii unei examinări profesionale, ei pot obĠine
un certificat care atestă nivelul 2 de pregătire profesională. AbsolvenĠii anului de
completare care au un certificat de absolvire úi un certificat ce atestă nivelul 2 de
pregătire profesională pot urma cursurile învăĠământului secundar superior, potrivit
metodologiei elaborate de Ministerului EducaĠiei, Cercetării, Tineretului úi Sportului
cu un an înaintea începerii fiecărui nou an úcolar.
La sfârúitul ciclului superior de liceu există o examinare finală. Diploma obĠinută
în urma acestui examen (diplomă de bacalaureat) permite elevilor să se înscrie la
examenele de admitere în instituĠiile de învăĠământ superior. Orice elev care absolvă
nivelul de învăĠământ secundar superior, beneficiind sau nu de un certificat de
absolvire, se poate înscrie pentru a lua parte la examenul de admitere în instituĠiile de
învăĠământ post-secundar (cu toate acestea, úcolile medicale post-secundare cer
diploma de bacalaureat).
Bibliografie:
1.
2.
3.
4.
5.
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Implica܊iile pedagogice ale jocului didactic
în dezvoltarea proceselor psihice la elevi

Prof. Cosacu Dorinel
܇coala Gimnazială Ruget, Loc. Ro܈ia de Amaradia, Gorj

Ca educatori, avem datoria de a nu fi doar simplii transmiĠători de informaĠii,
avem datoria de a cerceta úi de a experimenta cele mai adecvate structuri úi formule
pentru a asigura pregătirea temeinică pentru muncă úi viaĠă a tinerelor vlăstare ce ne
stau înainte. Utilizarea jocului didactic în activitatea de predare-învăĠare-evaluare poate
fi eficientă în vederea creúterii performanĠei úcolare.
Se útie că jocul este mai intens la vârsta copilăriei úi adolescenĠei deoarece el ajută
la dezvoltarea psihică a copiilor dezvoltând imaginaĠia úi creativitatea. El poate fi
considerat un sprijin în educaĠia copiilor în special în momentul când are ca finalitate
dezvoltarea personalităĠii. În sistemul de educaĠie, acesta ocupă un loc central, fiind
elementul esenĠial în dezvoltarea psihică a copilului, în satisfacerea cerinĠelor vitale ale
acestuia. Este implicată activitatea senzorială, intelectuală úi afectivă. Jocul presupune
un plan, stabilirea unui scop, fixarea regulilor, toate acestea având o finalitate ce poate
să producă satisfacĠie sau nu. Elevul va învăĠa să suporte eúecul cu demnitate sau se va
bucura de succesul său.
Prin joc, se afirmă personalitatea copilului ܈i totodată se produc schimbări în
conĠinutul úi structura proceselor cognitive. Această activitate îl angajează total pe elev
în dorinĠa de autodepăúire úi perfecĠionare. Elevii din úcoala românească de astăzi útiu
că activitatea lor are ca rezultat notele, acestea se transformă în medii la disciplinele de
învăĠământ úi mai apoi în medii generale. Acesta este rezultatul final pe care ei îl
cunosc. Ceea ce ei nu cunosc este faptul că aceste rezultate nu ilustrează obiectiv
posibilităĠile lor de învăĠare sau bagajul de cunoútinĠe. Jocul le oferă îmbogăĠirea
tuturor cunoútinĠelor, le măreúte capacitatea de înĠelegere úi asimilare de noi cunoútinĠe,
care nu se bazează neapărat pe experienĠele lor anterioare. Toate acestea sunt mijloace
prin care creativitatea úi independenĠa gândirii sunt stimulate.
Considerat principalul stimulent al dezvoltării psihice, jocul are un rol deosebit
de important în dezvoltarea gândirii deoarece copilul este constrâns să raĠionalizeze, să
găsească soluĠii. AtenĠia elevului este captată úi menĠinută de desfăúurarea jocului
didactic. Elevul depune un efort fizic úi mental chiar úi atunci când jocul este unul
simplu. Unele sunt complicate, altele nu. În funcĠie de acest lucru úi eforturile pe care
elevii le canalizează sunt amplificate. Unii depun eforturi pentru a înĠelege cerinĠele
jocul úi pentru a face faĠă, pentru alĠii jocul poate părea foarte simplu úi automat îúi
pierd interesul. Copiii cu personalitatea mai puternică sunt antrenaĠi úi dornici să-Ġi
etaleze puterile cu ceilalĠi participanĠi. Aceútia consideră lecĠiile interesante,
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materialele puse la dispoziĠie, atractive. Astfel de activită܊i dezvoltă spiritul de
competi܊ie ܈i, în aceea܈i măsură, dezvăluie noi trăsături de caracter. CompetiĠia
generează întrajutorarea în cadrul echipei. Aceste relaĠii din cadrul grupului contribuie
la o bună socializare, la dezvoltarea limbajului úi a relaĠiilor interpersonale.
Se dezvoltă prin joc atitudini faĠă de muncă úi învăĠare, dar úi trăsături de caracter
precum hărnicia, capacitatea de a învinge obstacole úi simĠul datoriei care este cel mai
important. Luarea deciziilor úi asumarea responsabilităĠilor contribuie la dezvoltarea
personalităĠii elevului. De asemenea, jocul contribuie la perfecĠionarea senzaĠiilor úi
percepĠiilor, dezvoltarea spiritului de iniĠiativă, de echipă, de competiĠie, exersarea
atenĠiei úi a imaginaĠiei. Totodată, conduita civilizată a elevilor este modelată prin
respectarea regulilor jocului. Astfel este influenĠat comportamentul copiilor.
Utilizat în cadrul lecĠiilor, jocul dobândeúte funcĠii psihopedagogice importante,
sporind interesul elevilor pentru cunoaútere, pentru nou, asigurând participarea activă
a celor implicaĠi. Jocul sporeúte atractivitatea lecĠiei, asigură bună dispoziĠie úi
sentimentul de destindere. El fortifică energiile intelectuale úi fizice, constituind o
variabilă indispensabilă în munca cu úcolarul. Jocul didactic nu are un rol foarte
însemnat în transmiterea noilor cunoútinĠe, ci accentuat în prezentarea, consolidarea,
adâncirea, sistematizarea úi verificarea cunoútinĠelor. El furnizează multiple situaĠii de
învăĠare, care sunt deosebit de eficiente pentru achiziĠiile elevului.
Rezultatele învăĠării, cele pe cere le aúteptăm, dar pe care nu útim dacă le vom
obĠine, sunt specificate de obiectivele de referinĠă ce urmăresc dezvoltarea
competenĠelor úi a cunoútinĠelor de la an la an. Pentru atingerea obiectivelor propuse
se pot organiza activităĠi diferite în care trebuie incluse strategii didactice variate –
jocuri didactice, exerciĠii, exerciĠii-joc, rebusuri etc. Accentul trebuie pus pe activizarea
elevilor prin antrenarea lor în procesul de explorare-investigare, dar úi pe motivarea
acestora.
Pentru ca elevul să fie implicat în actul învăĠării, se poate folosi jocul didactic ca
element central al unei strategii didactice interactive, centrată pe elev.
Realizarea obiectivelor propuse la lecĠii prin utilizarea jocurilor didactice se va
atinge cu succes numai dacă se cunosc foarte bine particularităĠile de vârstă úi
individuale ale elevilor. Antrenat în joc, úcolarul va învăĠa mai mult deoarece este
stimulat de satisfacĠiile pe care i le asigură jocul. Din punct de vedere psihologic, se
declanúează o motivaĠie intrinsecă. ÎnvăĠarea devine activă, însuúirea este conútientă.
Interesul, aspiraĠiile, voinĠa, dorinĠa de câútig, perseverenĠa úcolarilor se pot desprinde
din modul cum aceútia se comportă úi evoluează în timpul jocului, după ritmul mai
rapid sau mai lent pe care îl impun, după modul în care ei cooperează úi îúi duc la bun
sfârúit sarcinile.
Utilizarea acestui element în cadrul procesului de învăĠare este benefică úi ni s-a
demonstrat că prin joc am ajuns să ne cunoaútem mai bine elevii úi chiar ei să se
descopere pe sine, am aflat mult mai uúor úi mai repede cum gândesc ei, am putut
modela logica gândirii lor. Gândirea copiilor este mereu solicitată, fiind în permanentă
formare. Randamentul este mai mare, procesul instructiv-educativ făcându-se într-un
mod mult mai plăcut, activ úi temeinic. Jocurile formează creativitatea copiilor,
dezvoltă spiritul de observaĠie, de analiză, de judecată, comunicarea devine permisivă.
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Ele înlătură rutina, monotonia, stereotipia. În joc, copilul devine mai curajos, mai
relaxat, spiritul de iniĠiativă se dezvoltă mult mai mult.
Cuvinte cheie: joc, performanĠă, cunoaútere
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PROMOVAREA IMAGINII ܇COLII

Prof. înv. pre܈colar Co܈arcă Teodora Mădălina

În ziua de astăzi, unitatea de învă܊ământ este pregatită să facă fa܊ă unor cerinte
complexe din partea societă܊ii contemporane ܈i î܈i asigură locul său în via܊a copiilor pe
care îi educă, dar ܈i, în centrul comunită܊ii pe care o influen܊ează mereu. Cerin܊ele
beneficiarilor fac din unitatea noastră de învătămănt un cadru viu, un mediu în continua
schimbare ܈i progres. Internetul, privit cu reticen܊ă foarte mare ini܊ial, a devenit acum
un mediu de promovare nemărginit, prin care o grădini܊ă î܈i poate construi o imagine
pozitivă.
Deschiderea spre inovare se realizeaza datorită cadrelor didactice pregătite care
intervin în favoarea acestei dezvoltări continue a grădini܊ei. Analizând ceea ce se cere
de la unitatea de învă܊ământ, putem stabilii ܈i cum anume o putem promova.
Beneficiarii atat direc܊i, cât ܈i indirec܊i (pre܈colarii, părintii) sunt cei ce intră în contact
cu mediul grădini܊ei, comunitatea fiind astfel influen܊ată de grădini܊ă.
Promovarea imaginii instituĠiei úi factorilor ce îúi asumă responsabilităĠile în
procesele de descentralizare úi asigurare a calităĠii, personalizarea ofertei educaĠionale
la nivel instituĠional prin diversificarea úi flexibilizarea acesteia în funcĠie de nevoile
úi interesele partenerilor úi beneficiarilor procesului educational ܈i educaĠiei. Crearea
úi promovarea unei imagini instituĠionale pozitive în comunitate se realizează, în
primul rând, prin rezultatele educa܊ionale pozitive ale pre܈colarilor, părin܊ii fiind
interesa܊i în principiu de acest aspect.
Crearea acestei imagini se realizeaza prin fiecare cadru didactic din institu܊ie,
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea copiilor printr-o educa܊ie
individualizată, adaptă la particularitătile pre܈colarilor, folorirea mijloacelor
tehnologice în strategii de predare atractive vor înbunătă܊ii ܈i crea o imagine pozitivă
asupra grădini܊ei. Armonizarea ofertei de servicii educaĠionale úi formare permanentă
cu nevoile specifice identificate în unitatea de învă܊ământ úi comunitatea locală.
Colaborarea eficientă cu toĠi reprezentanĠii minorităĠilor etnice prin promovarea
unor proiecte focalizate pe reducerea abandonului prin Comisia de Combatere a
Discriminarii în Mediul ܇colar. Integrarea copiilor în grădini܊ă prin promovarea
interculturalita܊ii ܈i susĠinerea copiilor cu dezavantaj social úi conduite de risc, dar ܈i
susĠinerea pre܈colarilor în abilităĠi.
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Promovarea imaginii institu܊iei se realizeaza prin elaborarea unor proiecte la
nivel local care să vizeze multiplicarea experienĠei pozitive úi a exemplarelor de bună
practică în managementul institu܊ional.
Activită܊ile extra܈colare sprijină promovarea imaginii institu܊iei de învă܊ământ.
Copilul traie܈te într-o lume dominată de mass media, influen܊ele nefaste ale
televizorului ܈i calculatorului ac܊ionând asupra sănătă܊ii psihice ܈i morale. Acestea
contribuie la transformarea copiilor în persoane incapabile de a se controla
comportamental ܈i emo܊ional. Activită܊ile de acest tip, cu o deosebită influen܊ă
formativă, au la bază toate formele de ac܊iuni turistice, ateliere de creatie, concursuri
܈i parteneriate cu alte institu܊ii.
Activită܊ile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica ܈i creativă de a
ocupa timpul liber al copiilor, institu܊ia de învătământ ce promovează astfel de
activită܊i beneficază de imaginea pozitivă binemeritată, atât la nivel local, cât ܈i
jude܊ean sau na܊ional. Activitatea extracurriculară e o componentă educaĠională
valoroasă úi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenĠie, adoptând
el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în modul de realizare al activităĠii, cât úi
în relaĠiile cu pre܈colarii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să permită
stimularea creativă a copiilor.
Promovarea imaginii pozitive a institu܊iei se realizează prin publicarea tuturor
reu܈itelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face grădi܊a accesibilă. Cu
ajutorul unui grup ܈i a unei pagini de Facebook ,,nu doar că putem ܊ine la curent părin܊ii
cu tot ce se întâmplă în grădini܊ă, dar putem promova activită܊ie ܈i implicit aceasta în
cadrul căreia acestea se desfă܈oară.
Prin combaretea violen܊ei din unitate,, reducerea inciden܊elor din cadrul acesteia,
oferind un mediu sigur, promovarea toleran܊ei ܈i a unui spirit moral-civic pozitiv în
care copii se integrează cu u܈urin܊ă crează o imagine pozitivă.
În concluzie, imaginea poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce au
ace܈tia nevoie:educa܊ie de calitate, accesul la ofertele educa܊ionale, individualizarea
învă܊ării, combaterea discriminarii, reducerea violentei, promovarea unui
comportament moral pozitiv, ܈i participarea la activita܊i extra܈colare. Grădini܊a
noastră, în ochii comunită܊ii, este rezultatul unei munci constante.
Educa܊ia de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice,
fiecare contribuind individual asupra imaginii, de ansamblu, a institu܊iei.
Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece aceasta imagine pozitivă se
crează în timp ܈i doar prin muncă se păstrează.
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Imaginea ܇colii Române܈ti

Prof. economist Covrig Gabriela Loredana
Liceul Tehnologic Baia de Fier, jud. Gorj


„Fără úcoală să nu aútepte nimeni nici părinĠi buni, nici fii buni, úi prin urmare
nici stat bine organizat úi bine cârmuit úi păstorit.” Ion Heliade Rădulescu
În România postdecembristă, când se vorbe܈te despre ܈coală se face referire la
mai multe aspecte care ܊in, nu numai de aspectul exterior, care ăn cele mai multe cazuri
a suferit o degradare treptată ܈i greu de remediat, atât în ochii celor ce beneficiază de
edica܊ie cât ܈i în ochii celor care nu îi folosesc seviciile, ci ܈i la lipsa unei corelării a
con܊inuturilor cu nevoile pie܊ei muncii aflată într-o continuă transformare.
Oamenii ajunúi în vârful piramidei útiinĠei úi culturii să se abĠină să extrapoleze
situaĠia lor intelectuală la milioanele de elevi úi familii din societatea românească. Nu
oricine poate învăĠa orice. ùcoala trebuie să se plieze pe nevoile úi cerinĠele elevilor,
diferiĠi între ei.
܇coala, cum este ea în viziunea a܈azi܈ilor speciali܈ti, a dat de-a lungul timpului,
valorile umane ale lumii, pentru că de܈ii, în multe cazuri, dotările lasă de dorit, este
pentru cei interesa܊i, singura poartă concretă ܈i reală pentru o reu܈ită durabilă.
Un model de reu܈ită în acest demers educa܊ional, l-au reprezentat unită܊ile din
toată ܊ara care au apelat la programe externe de dezvoltare, exempul cel mai elocvent
fiind Programele Erasmus, prin schimburi de experien܊ă ܈i bune practici care au ajutat
elevii ܈i cadrele didactice să cunoască modele ܈i culturi străine printr-un proces de
globalizare coerent.
Un minus, semnalat în ultima perioadă, care treptat se încearcă să fie atenuat, la reprezentat lipsa tehnologiei în demersul didactic, fapt demonstrat la debutul
episoadelor pandemice prin lipsa unei infrastructuri coerente în acest sens atât la
nivelul ܈colilor cât ܈i în ulele institu܊ii adiacente.
Comparativ cu ܊ările UE, competitivitatea for܊ei de muncă din România din
punct de vedere al educa܊iei ܈i competen܊elor (abilită܊ilor) este încă redusă.

Bibliografie:
1. Cuco ܈C. „Psihopedagogie”, Editura Polirom, 2009, pag.728.
2. Ion Heliade Rădulescu
3. https://adevarul.ro/educatie/scoala/
4. https://ro.wikipedia.org/wiki/Istoria_
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Promovarea imaginii Palatului Copiilor Craiova

Prof. Simona Gabriela Cre܊an


Palatul Copiilor Craiova este o unitate de învă܊ământ pentru activită܊i
extra܈colare, a cărei misiune este cre܈terea gradului de con܈tientizare al tuturor
actorilor educa܊ionali asupra contextului de învă܊are pe tot parcursul vie܊ii în general ܈i
al contextului planificat ܈i gestionat într-un cadru organizat al educa܊iei nonformale în
special.
Noi vizăm formarea capacită܊ilor intelectuale, a disponibilită܊ilor afective úi a
abilită܊ilor practice, dezvoltarea fizică armonioasă a fiecăruia dintre copiii / elevii
înscriúi în cadrul palatului copiilor.
Vârsta pre܈colarilor ܈i elevilor care frecventează activită܊ile organizate în
palatele ܈i cluburile copiilor este cuprinsă, de regulă, între 3 ܈i 19 ani, în func܊ie de
profilul cercului ܈i de competentele care urmează să fie formate.
Eu organizez Festivalul-Concurs Interna܊ional de folclor pentru copii ܈i tineret
”Maria Tănase”.
Anul acesta voi organiza cea de-a XV-a edi܊ie. Am mediatizat acest festival in
permanen܊ă atât în presa scrisă locală ܈i na܊ională cât ܈i la foarte multe emisiuni
folclorice din cadrul televiziunilor regionale ܈i na܊ionale. Foarte multe edi܊ii le-am
transmis ܈i în direct în mediul online.
Pentru edi܊ia a XI-a din anul centenarul 2018 am realizat o prezentare power
point.

FESTIVALUL –CONCURS
INTERNAğIONAL DE FOLCLOR
PENTRU COPII ùI TINERET
“MARIA TĂNASE”

29 AUGUST -2 SEPTEMBRIE 2018
EDIğIA A XI-A
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PROMOVAREA IMAGINII LICEULUI NOSTRU

Profesor consilier CREğU AIDA JULIETA
Promovarea imaginii unei úcoli presupune elaborarea unor activitӽĠi
educaĠionale care sӽ punӽ în valoare abilitӽĠile cadrelor didactice din úcoala respectivӽ,
oportunitӽĠile pe care le oferӽ úcoala/liceul respectiv ca úi instituĠie dar úi promovarea
úi susĠinerea elevilor talentaĠi sau motivaĠi sӽ înveĠe úi sӽ demonstreze ceea ce pot. De
fapt se urmӽreúte formarea profesionalӽ conformӽ cerinĠelor pieĠei muncii, Ġinând cont
de interesele úi nevoile elevilor.
Strategia mea de promovare, ca profesor consilier în cadrul liceului, a mers în
douӽ direcĠii: promovare indirectӽ úi promovare directӽ. În promovarea indirectӽ m-am
focusat pe publicarea în mediul on-line a diferitor tipuri de activitӽĠi realizate în cadrul
liceului atât cu cadrele didactice cât úi cu elevii. Astfel pe paginile de facebook ale
liceului, dar úi a mea personalӽ, cât úi pe site-ul acestuia am postat constant imagini sau
filmuleĠe din cadrul activitӽĠilor realizate în timpul orelor de consiliere. Astfel elevii úi
pӽrinĠii acestora au putut avea acces la informaĠii priviind o parte din activitӽĠile care
se desfӽúoara în cadrul liceului nostru.
Acest lucru consider ca îi liniúteúte în ceea ce priveúte activitatea educativӽ
desfӽúuratӽ în timpul orelor de studiu, dar îi úi motiveazӽ sӽ îúi înscrie copiii la liceul
nostru sau sӽ-l recomande altor prieteni, cunoútiinĠe. De asemenea am realizat un
Power Point pentru promovarea liceului. În el este prezentat liceul cu toate resursele
materiale de care dispune: laboratoare performante de informaticӽ, laboratoare de
mecanicӽ, laboratoare de chimie, biologie, sӽli de clasӽ dotate cu video-proiectoare úi
multe alte materiale de care dispune liceul; apoi sunt prezentaĠi profesorii liceului în
diferite activitӽĠi interactive cu elevii lor. În continuare sunt prezentaĠi diferiĠi elevi
care au obĠinut rezultate bune la concursuri sau la alte activitӽĠi úcolare sau
extraúcolare.
Nu în ultimul rând, sunt menĠionate úi oportunitӽĠile de dezvoltare ulterioare
absolvirii acestui liceu. Promovarea directӽ a constat în fapul cӽ am mers efectiv la
diferite úcoli din localitӽĠile învecinate unde, pe lângӽ faptul cӽ am discutat cu elevii úi
pӽrinĠii acestora despre liceul nostru, le-am prezentat úi Power Pointul nostru. Cosider
cӽ nu este suficient ca oferta ܈colii să fie cunoscută, ci ea trebuie să fie în܊eleasă,
dezbӽtutӽ îndeosebi de părin܊i dar úi de elevi.
Apoi tot în cadrul promovӽrii directe am realizat parteneriate cu diferite úcoli
sau instituĠii precum PoliĠia sau Biblioteca Centralӽ, am implementat diferite proiecte
educaĠionale locale, regionale úi na܊ionale. Pentru anii următori ne vom intensifica
modalită܊ile de promovarea a ofertei educa܊ionale, proiectându-ne activită܊i noi pe
lângă cele prezentate anterior: organizarea úi participarea la manifesta܊ii útiin܊ifice
jude܊ene si na܊ionale, realizarea unor prezentări web definitorii pentru calitatea
procesului de instruire úi educa܊ie care se desfăúoară în cadrul ܈colii.
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În condi܊iile unui sistem concuren܊ial în continuă dezvoltare devine imperativă
accentuarea eforturilor de promovare a imaginii ܈colii úi de stabilire a unor rela܊ii
directe cu viitorii poten܊iali beneficiari-părin܊ii.
Modalită܊ile de promovare a ofertei educa܊ionale pentru anul úcolar 2021-2022
dau posibilitatea părin܊ilor să aleagă activită܊ile úcolare, extraúcolare úi extracurriculare
la care doresc să participe copiii lor, având în vedere următoarele aspecte: promovarea
imaginii ܈colii la nivelul comunită܊ii locale în rândul unită܊ilor de nivel ܈colar, la nivel,
na܊ional úi interna܊ional; promovarea ܈colii printr-un marketing educa܊ional în care
respectarea principiilor educa܊iei să fie prioritară; realizarea unor activită܊i de
informare despre integrarea si progresul elevilor, a elevilor cu deficienĠe de învăĠare,
despre politicile educa܊ionale, despre resursele educa܊ionale folosite; participarea la
„activită܊i deschise“, prin organizarea unor activită܊i de tip: flashmob, expozi܊ii cu
produse ale activită܊ii elevilor, serbări, concursuri ܈colare etc.
Se impune planificarea atentă a campaniilor de informare úi comunicare cu
beneficiarii, care vor avea un caracter permanent úi vom folosi o gamă largă de
mijloace: anun܊uri la radio úi TV sau în mediul on-line, interviuri, reportaje realizate
cu al܊i părin܊i, bro܈uri, pliante.
Interesul suprem al acestei promovӽri îl constituie o bunӽ colaborare úcoalӽfamilie, o bunӽ relaĠionare între beneficiarii educaĠiei dar úi formarea unor caractere
care sӽ asigure progresul societӽĠii.
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Integrarea copiilor cu dizabilită܊i

Crînga܈u Daniela – Prof. T.T. L.
Centrul ܇colar pentru Educa܊ie Incluzivă Tg-Jiu

Integrarea înseamnă că rela܊iile dintre indivizi sunt bazate o recunoa܈tere a
integrită܊ii lor, a valorilor ܈i a drepturilor comune pe care le posedă.Când lipse܈te
recunoa܈terea acestor valori, se instalează alienarea ܈i segregarea între grupurile
sociale.
Integrarea înseamnă să ܊i se permită să fii capabil să fii tu însu܊i printre ceilal܊i.
Astfel spus, integrarea se referă la rele܊ia între individ ܈i societate ܈i se poate analiza
având în vedere mai multe niveluri, de la simplu la complex. Astfel, putem vorbi
despre:
x Integrarea fizică- permite persoanelor cu cerin܊e special satisfacerea nevoilor
de bază ale existen܊ei lor, adică asigurarea unui spa܊iu de locuit în zone
reziden܊iale, organizarea claselor ܈i grupelor în ܈coli obi܈nuite,
profesionalizarea în domenii diverse, locuri de muncă ( în sistem protejat);
x Integrarea func܊ională- are în vedere posibilitatea persoanelor cu cerin܊e
educative special la utilizarea tuturor facilită܊ilor ܈i serviciilor oferite de
mediul social/comunitate pentru asigurarea unui minim de confort (de
exemplu folosirea mijloacelor de transport în comun);
x Integrarea ܈colară- reprezintă procesul de includere în ܈colile de masă sau în
clasele obi܈nuite, la activită܊ile educative formale ܈i nonformale, a copiilor
considera܊i ca având cerin܊e educative special. În cadrul Centrului ܇colar
pentru Educa܊ie Incluzivă Tg-Jiu func܊ionează Comisia Internă de Evaluare
Continuă care promovează educa܊ia incluzivă ܈i este pentru integrarea copiilor
cu cerin܊e educa܊ionale special în ܈colile de masă în toate cazurile când acest
lucru este posibil. ܇coala este chemată să se adapteze cerin܊elor copiilor cu
nevoi special ܈i nu copiii obliga܊i să se adapteze unui anumit model sau mediu
܈colar în care unii se regăsesc, iar al܊ii se simt marginaliza܊i sau chiar exclu܈i.
x Integrarea socială- se referă la ansamblul rela܊iilor sociale stabilite între
persoanele cu cerin܊e special ܈i ceilal܊i membrii ai comunită܊ii (vecini, colegi
de serviciu, oameni de pe stradă).Aceste rela܊ii sunt influen܊ate de atitudinile
de respect ܈i stimă ܈i de ansamblul manierelor de interac܊iune dintre oamenii
normali ܈i cei cu cerin܊e special.
x Integrarea personală- este legată de dezvoltarea rela܊iilor de interac܊iune cu
personae semnificative, în diverse perioade ale vie܊ii. Aici sunt incluse diverse
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categorii de rela܊ii,în func܊ie de vârsta subiectului-pentru un copil, rela܊iile cu
părin܊ii, rudele,prietenii.
x Integrarea în societate- se referă la asigurarea de drepturi egale ܈i respectarea
autodeterminării persoanei cu cerin܊e speciale.
x Integrarea organiza܊ională- se referă la structurile organiza܊ionale care sprijină
integrarea; este necesar ca serviciile publice să fie organizate în a܈a fel încât
să răspundă nevoilor tuturor indivizilor din societate.
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,,EDUCA܉IE DIGITALĂ – O NECESITATE
ÎN SISTEMUL DE ÎNVĂ܉ĂMÂNT ACTUAL?!’’


Criste Cristina Ioana
Liceul cu program sportiv ,,Avram Iancu’’ Zalău


Trăim vremuri în care sistemul de învă܊ământ românesc a suferit o schimbare de
paradigmă, activitatea didactică fiind strămutată din spa܊iul ܈colar în spa܊iul virtual, din
cauza pandemiei generată de SARS CoV2. Drept urmare, contează foarte mult
capacitatea umană la rezilien܊ă, felul în care reu܈im să facem fa܊ă unei situa܊ii atipice
pentru care nimeni nu a fost pregătit, astfel educa܊ia digitală este cu adevarat o
necesitate atât în mediul ܈colar cât ܈i în activitatea noastră de zi cu zi.
În ultimii ani a avut loc o schimbare majoră privind modul în care ܈colile
abordează tehnologia. Apari܊ia unor dispozitive ܈i servicii mobile mai u܈or de folosit
܈i mai accesibile, alături de dorin܊a de a adapta educa܊ia la genera܊ia de copii ‘’digitali’,
cu a܈teptări complet noi în ceea ce prive܈te procesul de învă܊ământ, a dus la schimbarea
semnificativă a felului în care se în܊elege ܈i se practică actul de învă܊are, la ܈coala. În
loc să folosească tehnologia doar ca pe un instrument adi܊ional la mijloacele
tradi܊ionale de predare ܈i învă܊are, multe ܈coli folosesc tehnologia pentru a influen܊a în
mod pozitiv actul educa܊ional. Mai mult, în loc să o folosească înainte sau după ore,
multe cadre didactice folosesc tehnologia în timpul orelor pentru a stimula
interac܊iunea cu ܈i dintre elevi ܈i a ob܊ine rezultate mai bune.
În clasa viitorului, profesorii ܈i elevii folosesc intuitiv ܈i în detaliu toate
func܊ionalită܊ile echipamentelor ܈i tehnologiei de top, pentru procese de predareînvă܊are-evaluare atractive ܈i eficiente.
Digitalizarea învă܊ământului reprezintă mai mult decât punerea la dispozi܊ie a unor
echipamente performante. E necesară implementarea unor solu܊ii integrate, personalizate,
care să răspundă provocărilor momentului ce ܊in de: accesul la internet, securitate
cibernetică, formarea cadrelor didactice pentru utilizarea 100% a softurilor educa܊ionale ܈i
crearea de lec܊ii interactive, care să asigure o comunicare facilă între profesori ܈i elevi.
Acest secol este fără îndoială, secolul culturii digitale. EducaĠia digitală este una
din preocupările de bază ale învă܊ământului românesc, prin formarea culturii
informaĠiei úi comunicării digitale la nivelul oricărui cetăĠean. Fără o populaĠie
educată, doritoare să folosească tehnologiile informaĠiei úi comunicării, nici o
comunitate nu poate participa în mod real în reĠeaua globală. Integrarea computerului
în procesul de învăĠământ nu mai este privită ca o miúcare avangardistă, ci ca o
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necesitate. În întreaga lume se observă convertirea conĠinutului cultural într-o formă
digitală, făcând astfel produsele disponibile oricui, oriunde úi oricând. LecĠiile digitale
îi Ġin pe elevi la úcoală úi îi fac să fie mai atenĠi la informaĠii. EducaĠia virtuală a devenit
un adevărat fenomen în industria românească în ultimii ani.
În continuă dezvoltare, tehnologiile informaĠiei úi comunicării au schimbat
fundamental natura relaĠiilor globale, sursele de avantaj în competiĠie úi oportunităĠile
pentru dezvoltare economică úi socială. Tehnologii ca Internetul, computerele
personale sau telefonia mobilă au schimbat întreaga lume într-o reĠea globală de
persoane, firme, úcoli úi guverne, ce comunică úi interacĠionează între ele printr-o
varietate de canale. Explozia acestei reĠele globale mediate tehnologic a produs o lume
în care oricine poate, virtual, să beneficieze de avantajele Integrării Digitale.
În concluzie, transformarea procesului educa܊ional ܈i evolu܊ia către ܈coala
digitală presupun asigurarea accesului la solu܊ii administrative pentru conducere ܈i
profesori, transparen܊a pentru părin܊i ܈i instrumente digitale de studiu pentru elevi ܈i
personalul didactic, într-un mediu care să permită colaborarea ܈i comunicarea eficientă
între toate păr܊ile implicate. Astfel educa܊ia digitată în sistemul educa܊ional este o
necesitate pentru toti paticipantii, fie ei elevi, profesori, parinti sau conducere.
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ASTRONOMIA
ÎNTRE PROVOCARE ܇I CON܉INUT DIDACTIC

Prof. CRISTESCU CARMEN
܇coala Gimnazială Nr. 112 Bucure܈ti


M-am gândit că experien܊a personală ar fi un bun început, sens pentru care vă
voi prezenta modul în care am introdus studiul astronomiei în ܈coala unde predau,
precum ܈i interesul crescând al elevilor.
Pornind de la abordarea interdisciplinară din domeniul ܈tiin܊elor am constatat
faptul că la nivelul programei ܈colare nu se regăsea astronomia, ca domeniu distinct ܈i
cu con܊inuturi structurate, de܈i păr܊i din aceasta s-ar fi regăsit în cuprinsul altor materii
de studiu cum ar fi geografie, fizică sau ܈tiin܊e ale naturii.

Încol܊indu-mi idea de a dezvolta un program de studio al astronomiei în ܈coală,
am organizat initial o serie de concursuri pe teme de astronomie de anvergură
municipal, jude܊eană prin care am evaluat interesul elevilor ܈colii în acest domeniu, iar
cantitatea mare de lucrări prezentate m-a încurajat.
Motiv pentru care am format grupe de elevi cu care am participat la sec܊iunea de
astronomie a taberei na܊ionale de fizică ܈i Marin Dacian Bica, Vorone܊, Jude܊ul
Suceava, iar pe măsură ce timpul trecea aveam din ce în ce mai mul܊i doritori de
astronomie. A܈a că până la introducerea astronomiei ca materie op܊ională pentru clasele
a V-a nu a mai fost decât un pas de realizat. Pentru a men܊ine interesul crescut asupra
astronomiei am continuat organizarea de concursuri ܈colare, iar pe modelul claselor
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speciale, de intensiv engleză am promovat clasele unde este introdus op܊ionalul de
astronomie ca fiind clase speciale de astronomie, concept care am constatat că s-a
insinuat atât în mentalul elevilor, dar ܈i al părin܊ilor acestora devenind un element
motivant.
Probabil că metode de determinare a elevilor să se îndrepte spre astronomie sunt
multe, iar astronomia va trebui să ܈i ocupe locul să în rândul ܈tiin܊elor predate la ܈coală,
cu atât mai mult cu cât descifrarea cerului este ܈i va rămâne una dintre marile
curiozită܊i, cel pu܊in a copiilor.
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Adaptarea predării úi comunicării profesor, elev, părinte în 2022,
o modalitate nouă de promovare a imaginii ܈colii în comunitate

prof. Cusnir Any Maria
܇coala Gimnazială 3 Suceava


Cerin܊ele beneficiarilor fac din unitatea de învă܊ământ un cadru viu, un mediu în
continua transformare. Internetul, privit cu reticen܊ă ini܊ial, a devenit acum un mediu
de promovare nelimitat, prin care o ܈coala î܈i poate construi o imagine.
În zilele noaste, unitatea de învă܊ământ trebuie să fie pregătită să facă fa܊ă unor
cerin܊e tot mai complexe din partea societă܊ii ܈i să î܈i revendice locul său în via܊a
copiilor pe care îi educă, dar ܈i în centrul comunită܊i.
Deschiderea spre nou se realizează datorită flexibilităĠii cadrelor didactice , care
intervin în favoarea acestei dezvoltări continue a ܈colii. Analizând ceea ce se cere de
la unitatea de învă܊ământ, putem stabili ܈i cum anume o putem promova.
Cum realizăm promovarea imaginii instituĠiei prin asumarea responsabilităĠilor
în procesele de descentralizare úi asigurare a calităĠii ,prin personalizarea ofertei
educaĠionale la nivel instituĠional ,prin diversificarea úi flexibilizarea acesteia în funcĠie
de nevoile úi interesele partenerilor úi beneficiarilor procesului educational.
Crearea úi promovarea unei imagini instituĠionale pozitive în comunitate se
realizează, în primul rând, prin rezultatele educa܊ionale pozitive ale elevilor, părin܊ii
fiind, în principiu, primii interesa܊i de acest aspect.
Crearea acestei imagini se realizează prin acĠiunea fiecărui cadru didactic din
institu܊ie, schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o
educa܊ie individualizată, adaptată la particularită܊ile elevului, folosirea mijloacelor
tehnologice în strategii de predare atractive creează aceea imagine pozitivă a
܈colii. Promovarea imaginii institu܊iei se realizeaza ܈i prin elaborarea unor proiecte la
nivel local care să vizeze multiplicarea experienĠei pozitive úi a exemplelor de bună
practică de la nivelul úcolii.
Promovarea imaginii pozitive a institu܊iei ܈colare se realizează prin publicarea
tuturor reu܈itelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele
܈i produsele activită܊ilor. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu
doar că putem ܊ine la curent părin܊ii cu tot ce se întâmplă în ܈coala, dar putem promova
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activită܊ile ܈i implicit ܈coala în cadrul căreia acestea se desfă܈oară. Prin modificarea
programei úi apariĠia noului manual,inclusiv schimbarea titulaturii disciplinei în
EducaĠie tehnologică úi aplicaĠii practice ponderea orelor de teorie s-a diminuat úi au
avut de căútigat orele de aplicaĠii practice.
În perioada fără pandemie, aceste ore, erau foarte asteptate de elevi. Se lucra pe
grupe, făceau proiecte, socializau, de abia aúteptau astfel de ore. Lucrul pe echipe era
ofertant, competitiv, orele aveau o dinamică úi atmosfera era deosebită. Odată cu
apariĠia pandemiei úi a trecerii în mediul online a necesitat o altă abordare a orelor,atât
a orelor cu predarea online cât úi a celor cu aplicaĠii practice.
ÎnvăĠarea a fost duală ,atât profesorul învăĠa cum să lucreze pe platformă,cu ce
mijloace noi au apărut ,seara câte un webinar úi a doua ,a treia zi integram cunoútiinĠele
în predare,cât úi elevul învăĠa cum să lucreze online. ùi m-am trezit la un moment dat
că aveam examene câte 2 pe zi úi cred că cel mai mult m-au ajutat grupurile în care mam înscris ,sfaturile date imediat úi care remediau problema apărută în online cu o zi
înainte. PuĠini dintre noi aveau abilităĠile de lucru, dar am reuúit. Cred că am evoluat
în modalitatea mea de abodarare a predării, a selectării materialelor, conceperea
temelor pentru acasă. Ceea ce învăĠam la cursurile online,webinarii aplicam a doua zi
la úcoală. Eram profesoara care de fiecare dată venea cu ceva nou, altă metodă, alt tip
de exerciĠiu. PrezenĠa a fost foarte bună úi temele erau trimise pe classroom săptămânal
elevilor úi acestia lucrau acasă.
Noi aveam doar o singură oră pe săptămână úi pentru fiecare oră apărea de
exemplu titlul ,partea de teorie manual pagina ,fiúe de documentare ,ppt si temele leam conceput niúte úabloane ce erau completate genul de aplicaĠii colaborative de
ex.deschideam un singur ppt úi fiecare elev lucra un slide astfel că la sfărúitul orei aveau
un ppt pe clasă úi toată clasa lucra .La sfărúitul orei ne uitam împreună la ce am lucrat
úi acela era momentul nostru.Astfel am cataloage cu fiúe tehnologice ,fiúe de analize
,cataloage cu lucrările lor practice. Despre lucrările practice acestea au fost o provocare
atat pentru mine, cât úi pentru elevi. O imagine cu ora de tehnologie desfăúurată în clasa

Cum am lucrat ?Bună întrebare ..Cum determini un copil care stă acasă cu
bunica, mămica eventual pisică, câine, papagal să lucreze úi să posteze tema fără să
triseze sau să facă copy-paste la ceva căutat pe internet? La teme in classroom la oră
online în MEET lucra úi doamna úi elevii, fiecare făcea aceeasi miscare ..marea
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majoritate a lucrărilor au fost tip Origami úi apoi erau postate úi notate în catalogul
electronic.
Cred că toate notările au fost făcute online, fiecare era motivat. Cine nu reuúea
să facă în timpul unei ore trimitea tema în decursul săptămânii viitoare.Am avut copii
ambiĠioúi care refăceau tema úi o retrimiteau úi nu pot să spun că mi-a displăcut. Ceea
ce am făcut eu a fost combinaĠie de lucru asincron cu cel sincron, în fiecare săptămână
elevul avea parte teoretică úi tema deja postată în classroom.

ùi părinĠii au văzut ce s-a făcut la úcoală úi úi-au confimat că alegerea acestei
úcoli pentru copilul lui a fost un lucru bun. Ceea ce a văzut părintele în exerciĠiile
suport de desfăúurare a activităĠilor:
 Aptitudinile úi atitudinile copilului, spontaneitatea úi iniĠiativa (care poate oscila
de la opoziĠie, pasivitate la cooperare, entuziasm);
 Limbajul, vorbirea (pronunĠia úi tipul de comunicare verbală);
 Maniera de relaĠionare (prin formulare de întrebări sau efectiv plictiseală,
necooperare, detaúare, iritare, tensionare, încordare úi care poate ajunge la
plăcere, participare, implicare totală, etc.);
 Adaptarea la situaĠiile propuse, creúterea gradului de cooperare úi de atenĠie;
Cateva lucrări ale copiilor terminate în clasă

úi teme acasă postate pe classroom
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La clasa a VI a au avut de construit căsuĠe úi proiectele alese au fost interesante

O altă temă a fost confecĠionarea de felicitări pentru expoziĠia "TradiĠii de
Crăciun "
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Aceste timpuri care le trăim a modificat comunicarea dintre părinĠi úi copii úi
cadrele didactice. RelaĠionarea la nivelul grupurilor de părinĠi úi-a pus amprenta pe
evoluĠia úcolară a elevilor.
Calitatea în educa܊ie înseamnă asigurarea pentru fiecare educabil a condi܊iilor
pentru cea mai bună, completă ܈i utilă dezvoltare. Calitatea este dependentă de valorile
societă܊ii în care func܊ionează sistemul respectiv de educa܊ie.܇coala de astăzi este un
spa܊iu al calităĠii.
În concluzie, imaginea ܈colii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce
a܈teaptă ܈i au nevoie: educa܊ie de calitate, accesul la ofertele educa܊ionale,
individualizarea învă܊ării, promovarea unui comportament moral pozitiv ܈i implicarea
tuturor. ܇coala noastră, în ochii comunită܊ii, este rezultatul unei munci constante
adaptate condiĠiilor curente de viaĠă.
Educa܊ia de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, copii
úi părinĠi, fiecare contribuind individual asupra imaginii de ansamblu a institu܊iei
܈colare. Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece această imagine
pozitivă se creează greu úi trebuie menĠinută.
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Promovarea imaginii pozitive a institu܊iei ܈colare

Cu܊ulescu Violeta Alina

Unitatea de învă܊ământ, în zilele noastre, trebuie să fie pregătită să facă fa܊ă unor
cerin܊e tot mai complexe din partea societă܊ii contemporane ܈i să î܈i revendice locul
său în via܊a copiilor pe care îi educă, dar ܈i în centrul comunită܊ii. Cerin܊ele
beneficiarilor fac din unitatea de învă܊ământ un cadru viu, un mediu în continuă
schimbare.
Internetul, privit cu reticen܊ă ini܊ial, a devenit acum un mediu de promovare
nelimitat, prin care o ܈coală î܈i poate construi o imagine.
Deschiderea spre nou se realizează datorită cadrelor didactice pregătite, care
intervin în favoarea acestei dezvoltări continue a ܈colii. Analizând ceea ce se cere de
la unitatea de învă܊ământ, putem stabili ܈i cum anume o putem promova. Beneficiarii,
atât direc܊i, cât ܈i indirec܊i (elevi, părin܊i, angajatori) sunt cei ce intră în contact cu
mediul ܈colar, comunitatea fiind astfel influen܊ată de ܈coală.
Promovarea imaginii instituĠiei úi factorilor ce îúi asumă responsabilităĠile în
procesele de descentralizare úi asigurare a calităĠii este sus܊inută de personalizarea
ofertei educaĠionale la nivel instituĠional prin diversificarea úi flexibilizarea acesteia
în funcĠie de nevoile úi interesele partenerilor úi beneficiarilor procesului educational.
Crearea úi promovarea unei imagini instituĠionale pozitive în comunitate se realizează,
în primul rând, prin rezultatele educa܊ionale pozitive ale elevilor, părin܊ii fiind primii,
interesa܊i de acest aspect.
Crearea acestei imagini se realizează prin fiecare cadru didactic din institu܊ie,
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educa܊ie
individualizată, adaptată la particularită܊ile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice
în strategii de predare atractive vor crea o imagine pozitivă asupra ܈colii. Promovarea
imaginii institu܊iei se realizeaza ܈i prin elaborarea unor proiecte la nivel local care să
vizeze multiplicarea experienĠei pozitive úi a exemplelor de bună practică în
managementul institu܊ional.
Activită܊ile extra܈colare sprijină promovarea imaginii institu܊iei ܈colare.
Activită܊ile de acest gen, cu o deosebită influen܊ă formativă, au la bază toate formele
de ac܊iuni turistice, ateliere de crea܊ie, concursuri ܈i parteneriate cu alte institu܊ii.
Activită܊ile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica ܈i creativă de a ocupa
timpul liber al elevilor, institu܊ia de învă܊ământ ce promovează astfel de activită܊i
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beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât ܈i jude܊ean sau
na܊ional.
Activitatea extracurriculară este o componentă educaĠională valoroasă úi
eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenĠie, adoptând, în primul
rând, o atitudine deschisă ܈i inovativă, atât în modul de realizare al activităĠii, cât úi în
relaĠiile cu elevii, asigurând o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă
a elevilor.
Promovarea imaginii pozitive a institu܊iei ܈colare se realizează prin publicarea
tuturor reu܈itelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele
܈i produsele activită܊ilor. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu
doar că putem ܊ine la curent părin܊ii cu tot ce se întâmplă în ܈coală, dar putem promova
activită܊ile ܈i implicit ܈coala în cadrul căreia acestea se desfă܈oară.
Prin combaterea violen܊ei din unitatea ܈colară, reducerea incidentelor din cadrul
acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleran܊ei ܈i a unui spirit moral-civic
pozitiv în care elevii se integrează cu u܈urin܊ă, se creează, treptat, o imagine pozitivă a
܈colii.
În concluzie, imaginea ܈colii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce
a܈teaptă ܈i au nevoie: educa܊ie de calitate, accesul la ofertele educa܊ionale,
individualizarea învă܊ării, combaterea discriminării, reducerea violen܊ei, promovarea
unui comportament moral pozitiv ܈i participarea la activită܊i extra܈colare. ܇coala
noastră, în ochii comunită܊ii, este rezultatul unei munci constante.
Educa܊ia de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice,
fiecare contribuind individual asupra imaginii de ansamblu a institu܊iei ܈colare.
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Promovarea imaginii úcolii

Liceul Tehnologic “Ioan Corivan” Huúi
Prof. Cătălina Dacu

ÎnfiinĠată în anul 1912 ca ùcoală practică de meserii, transformată în ùcoala
inferioară de meserii úi apoi în ùcoala de tip gimnazial între anii 1912 - 1949, va fi
serios afectată de urmările cruntului război închizându-úi brusc porĠile.
În anul 1958, prin iniĠiativa unui grup de cadre didactice din Huúi, având sprijinul
statului va fi reînfiinĠată ca ùcoala de Meserii úi va funcĠiona până în anul 1966 când,
printr-un ordin al comitetului de partid raional Huúi, este abuziv desfiinĠată.
Renaúte din propria-i cenuúă în anul 1997 sub denumirea de ùcoala de Ucenici
conform deciziei nr. 133 dată de Inspectoratul ùcolar al JudeĠului Vaslui la 1 iulie 1997.
Conform Deciziei nr. 275 / 1 septembrie 1998 dată de Inspectoratul ùcolar al
JudeĠului Vaslui, úcoala îúi va schimba titulatura din ùcoala de Ucenici în ùcoală
Profesională. Din septembrie 2003 este transformată în ùcoala de Arte úi Meserii,
conform OMECT Nr.2166 din 23.09.2003. Prin OMECI nr.5384 din 30.09.2009 este
acordată autorizaĠia de funcĠionare provizorie pentru Grup ùcolar de Arte úi Meserii.
Începând cu 1 septembrie 2012 va purta denumirea de Liceul Tehnologic “Ioan
Corivan” Huúi.
Numele de “Ioan Corivan”, pe care – l poartă úcoala astăzi provine de la
proprietarul clădirii din strada N. Ciúman. Prin actul de donaĠie făcut úcolii, a pus drept
clauză ca InstituĠia de ÎnvăĠământ să-i poarte numele. Numele de “Ioan Corivan” s-a
regăsit pentru prima dată în 1934 úi a fost reluat în 2012.
Toate aceste frământări tumultoase a titulaturii úi profilului úcolii se datorează úi
faptului că de-a lungul timpului a trecut pe la mai multe ministere. ExplicaĠia ar fi faptul
că prin decretul regal din 6 septembrie 1934 dat de Regele Carol al II-lea úi publicat În
Monitorul Oficial Nr. 239 din 16 octombrie 1934, “ùcoala de Ucenici “Ioan Corivan”
din Huúi trece de la Ministerul de Industrie úi ComerĠ la Ministerul InstrucĠiunii al
Cultelor úi Artelor.
Nu mă voi referi la întreaga activitate contemporană, în care sute de profesori,
maiútri instructori úi ingineri úi-au închinat viaĠa minunată numai de educaĠie úi
instruire a miilor de tineri, ci doar la perioada de după reînfiinĠarea úcolii de după
01.07.1997, când în anul úcolar 1999-2000 ùcoala profesională funcĠiona cu un număr
de 23 clase úi 633 elevi repartizaĠi în 14 clase de profesională cu durata de 3 ani úi 9
clase de ucenici cu durata de 2 ani, având specialităĠi diferite precum: macanic auto,
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electricieni auto, confecĠii textile, confecĠii din piele úi înlocuitori, tâmplari universali,
profil silvic (pădurari) úi profil turism úi alimentaĠie publică.
În prezent, an úcolar 2021-2022, Liceul Tehnologic “Ioan Corivan”
funcĠionează cu un număr de 14 clase, din care 1 clasă de liceu úi 13 clase de
profesională cuprinzând un număr de 318 elevi cu specializări impuse de comanda
socială prin unităĠile economice la nivel local, judeĠean úi naĠional. MenĠionez că prin
înfiinĠarea claselor de liceu, calitatea pregătirii profesionale a crescut foarte mult,
absolvenĠii putând opta, atât pentru producĠie directă, cât úi pentru învăĠământul
superior.
Colectivul didactic este format din 28 cadre didactice, cuprinzând profesori de
cultură generală, ingineri de specialitate úi maiútri instructori, toĠi cu calificări úi grade
didactice ce impun o experienĠă úi bună pregătire profesională, concretizată prin
promovabilitate mare úi prin rezultate foarte bune la olimpiadele úcolare úi a
concursurilor pe meserii organizate la nivel judeĠean úi naĠional. În cadrul úcolii
funcĠionează de mai mulĠi ani úcoala de úoferi care este gratuită, cursanĠii fiind nevoiĠi
să suporte doar costul benzinei. ùcoala posedă un autoturism gestionat de un maistru
instructor auto, iar cursurile de legislaĠie sunt susĠinute de un inginer de specialitate. Pe
lângă practica elevilor efectuată în unităĠile direct productive din oraú, úcoala are trei
ateliere proprii de confecĠii textile, alimentaĠie publică úi mecanică bine dotate tehnic.
Pentru anul úcolar următor, 2022-2023, sunt propuse în planul de úcolarizare 2
clase de liceu cu specializările: organizator banqueting úi confecĠii textile úi 4 clase de
profesională cu specializările: ospătar, comer܊, mecanică auto úi confecĠii din articole
din piele úi înlocuitori.
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܇COALA DE ACASĂ ܇I ÎNVĂ܉ĂMÂNTUL ON-LINE


Prof. înv. pr. Dăgău Nicoleta Cosmina
܇coala Primară nr. 1 Ferice

MOTTO: ,,Educa܊ia este cheia care deschide poarta de aur a libertă܊ii. ”
(George Washington Carver)

Educa܊ia este foarte importantă deoarece deschide mintea ܈i joacă un rol vital în
societate. De cele mai multe ori, educa܊ia are loc frecvent sub îndrumarea educatorilor.
Cu toate acestea, perioada prin care trecem reprezintă pentru noi to܊i mai mult decât o
provocare obi܈nuită. Învăаământul on-line deschide posibilitatea unei pregătiri
structurate, coordonate ܈i corect etapizate (vedem acum multitudinea de platforme ܈i
soft-uri educa܊ionale on-line, care abundă media în această perioadă); reprezintă o
formă de învă܊are la distan܊ă, facilă, destinată celor care nu au posibilitatea de a accesa
sistemul de învă܊ământ clasic, traditional, ”fa܊ă în fa܊ă” sau adecvată unor contexte
speciale, a܈a cum se întâmplă în perioada actuală de pandemie, când întregul sistem de
învă܊ământ, public ܈i privat, indiferent de nivel sau ciclu curricular este închis. Acest
mod de învद܊are este impus acum de perioada dramaticद pe care o traversदm.
܇coala on-line î܊i dă prilejul să explorezi noi moduri de învă܊are. Metodologia
clasică (predare – învă܊are – verificare) poate fi înlocuită cu mijloace mai atractive. În
acest răstimp am găsit o groază de videoclipuri cu activită܊i predate diferit fa܊ă de cum
eram obi܈nuită. M-au ajutat să privesc subiectele predate la grădini܊ă dintr-o altă
perspectivă.
Este evident că ܈coala – chiar ܈i repozi܊ionată în zona digitală – trebuie să
continue să reprezinte pentru copii o resursă de siguran܊ă ܈i de continuitate.
Voi prezenta câteva avantaje ܈i limite ale ܈colii on-line.
x Avantaje:
- Distribuirea rapidă a materialelor didactice – Profesorii pot transmite foarte
repede, oricând, oriunde ܈i oricui informa܊iile pe care le doresc. Astfel nu mai este
nevoie de sincronizarea persoanelor pentru a se întâlni fizic ܈i nimeni nu va pierde
nimic pentru că informa܊iile rămân on-line.
- Elevii intră în posesia materialelor printr-o simplă accesare – Orice persoană
din grupul ܊intă are acces la toate informa܊iile, oriunde ܈i oricând.
- Existenаa conаinuturilor multimedia – Prin internet pot fi transmise ܈i imagini,
videoclipuri, fi܈iere ܈i orice fel de material virtual care întotdeauna au eficientizat
învă܊area.
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- Conаinuturile pot fi Юterse, corectate sau actualizate cu uЮurinаă – orice
document poate fi editat ܈i reeditat, astfel corectarea nu mai produce dificultă܊i.
- Serviciu folosit de una sau mai multe persoane, crearea grupurilor –
Informa܊iile pot fi îndreptate spre o persoană sau către mai multe în acela܈i timp în mod
individual sau se pot crea grupuri în care utilizatorii pot să ܈i comunice.
- Folosirea conаinuturilor interactive, existenаa feed-back-ului – fiind existente
grupurile, membrii pot face schimb de experien܊e, păreri sau informa܊ii. De asemenea,
ei pot primi feed-back în timp real, chiar rapid de la administratorul grupului sau de la
colegi. Astfel există ܈i interac܊iune virtual ܈i nu numai învă܊are individual.
x Limite:
-Dificultăаi în utilizarea tehnologiei – Tehnologia avansează zi de zi ܈i nu toate
persoanele sunt la zi cu noută܊ile. De aceea de multe ori sunt întâmpinate problem de
utilizare a informa܊iilor sau de realizare a unor proiecte sau teme
- Lipsa comunicării reale / fizice – Când învă܊area ܈i comunicarea rămân axate
în mediul virtual, atunci când oamenii se întâlnesc nu mai ܈tiu să comunice ܈i încep să
comunice tot prin tehnologie. Folosirea mediului virtual în exces ne robotizează!
Cercetările realizate în ultimii ani în diferite Ġări la nivel global au arătat că
utilizarea tehnologiilor informaĠiei úi comunicaĠiilor în educaĠie contribuie într-o foarte
mare măsură la îmbunătăĠirea rezultatelor elevilor. Însă, cu toate acestea, multe cadre
didactice, fie că preferă metodele clasice de predare, fie dintr-o reticenĠă úi indiferenĠă
generală faĠă de noile tehnologii, resping dinamicizarea orelor úi stimularea elevului cu
ajutorul calculatorului, internetului úi tuturor celorlalte instrumente asociate.
܇coala on-line ar putea deveni un sistem func܊ional, care să rezolve problemele
din sistemul românesc de educa܊ie.
Bibliografie:
Pregatirea psihopedagogica
Editura Polirom Iasi 2006;
Ɣ Anca Dragu, Sorin Cristea
Psihologie si pedagogie scolara
Editura Ovidus University Press Constanta 2002
Ɣ Andrei Cosmovici, Luminita Iacob
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IMPLICAREA FAMILIEI
ÎN ACTIVITATEA DIN GRĂDINIğĂ

Prof. Dan Daniela
Grădini܊a P. P. 36 Timi܈oara

Între factorii educaĠiei, familia a fost úi este considerată ca factor prioritar úi
primordial deoarece, în ordinea firească a lucrurilor, educaĠia începe din familie unde
se formează ,,ceea ce este mai valoros pe lume – omul de caracter”, dupa cum afirma
Loisel. Se útie căp entru marea majoritate a preúcolarilor gradiniĠa este cel de-al doilea
factor care exercită influenĠe puternice asupra formării personalităĠiilor, primul fiind
familia.
Familia este considerată ,,prima úcoală” a copilului după care, pe fundamental
iniĠiat de ea, grădiniĠa ܈i apoi úcoala clădesc opera de integrare socială a acestuia.
PărinĠii reprezintă modelul de viaĠă, de comportare cu cea mai mare influenĠă asupra
copilului pentru că între ei se stabilesc relaĠii deosebit de profunde care stau la baza
achiziĠiilor ulterioare. Parteneriatul dintre gradiniĠă úi familiile copiilor, desfăúurat în
termeni amiabili, de respect reciproc oferă un mediu oportun influenĠării pozitive a
educaĠiei copilului. RelaĠia partenerială, capabilă să le ofere ambelor parĠi implicate
posibilitatea de a acĠiona, are efecte benefice asupra personalităĠii copilului.
Una din trăsăturile specific educaĠiei în familie este afectivitate asporită. Fără
îndoială că orice educator trebuie să imprime activităĠii sale educaĠionale úi o tentă
afectivă, dar, când e vorba de părinĠi, aceasta este mult mai pronunĠată, chiar úi atunci
când, din prudenĠă aceútia nu o afiúează: copilul o simte, iara ceasta ii conferă un
sentiment de securitate. EducaĠia făcută de primii educatori – parinĠii – ca úi cea a
gradiniĠei, se răsfrâng asupra tuturor laturilor personalităĠii copilului, în funcĠie de
particularităĠile de vârstă úi individuale ale acestora.
Activitatea formativă pe care o desfaúoară educatoarea la grupă, implică un înalt
grad de responsabilitate profesională úi civică.
Domenii ca stabilirea curriculum-ului la decizia grădiniĠei, alegerea disciplinelor
opĠionale, a auxiliarelor de lucru, au început să devină obiect real al colaborării
grădiniĠă-familie. Actualul curriculum plasează familia în rol de partener active în
educaĠia copilului. S-a crezut mult timp ca instituĠiile de învăĠământ poartă întreaga
responsabilitate a educării copilului. Familia nu poate fi separată în acest context, iar
rolul părinĠilor nu încetează odată cu intrarea copilului în instituĠia de învăĠământ, ci
doar se schimbă modalitatea de abordare a acestuia, în raport cu noul său statut úi în
deplină concordanĠă cu ceea ce se întamplă în mediul educaĠional.
Cu cât părinĠii sunt mai implicaĠi în activitatea gradiniĠei úi nu doar atunci când
sunt probleme, cu atât creúte dorinĠa lor de iniĠiere a unor acĠiuni benefice pentru
formarea copiilor, creându-se úi o empatie între ei. În acelaúi timp, părintilor trebuie să

275

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, februarie, 2022
li se ofere frecvent informaĠiire feritoare la copii, la progresele făcute de aceútia úi
posibilitatea implicării în luarea deciziilor. Numai aúa părinĠii pot devein parteneri reali
úi eficienĠi în educaĠie..
Activitatea cu părinĠii ca parteneri poate deveni un punct de plecare pentru a crea
părinĠilor încredere în forĠa lor de a educa eficient, respect de sine úi încredere în
propriile competenĠe parentale. În acest parteneriat copilul se alege cu un mare câútig
prin faptul că îúi descoperă părinĠii ca parte importantă a educaĠiei lui.
PărinĠii sunt de obicei deschiúi la sugestiile educatoarei atunci când sunt trataĠi
cu încredere, ca adulĠi responsabili.
,,Fiecare copil este o faptură unică úi are un nucleu de creativitate úi înĠelepciune
care îi aparĠine numai lui. Este privilegiul părinĠilor să fie martorii înfloririi
personalităĠii copilului úi să îngăduie frumuseĠii acesteia să strălucească în lume”
(Dorothy Law Nolte).
Copiii sunt ca niúte “bureĠi”, absorb úi învaĠă în fiecare clipă de la noi indifferent
dacă suntem sau nu conútienĠi de asta. Ei sunt diamantele părinĠilor, dar ca să poată
străluci, aceútia trebuie să primească o educaĠie úi un exemplu pe măsură.

Bibliografie:
- Nolte, D., L., Copiii invata ceea ce traiesc, Editura Humanitas, Bucuresti,
2007
- Stan, Emil, Managementul clasei, Editura Aramis, Bucuresti, 2003.
- Attilla, V., Cum sa ne educam copiii, Editura Teora, Bucuresti, 2008.
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Opri܊i eroziunea solului, salva܊i-ne viitorul!


Profesor Viorica Davidel,
܇coala Gimnazială ,,Nicolae Labi܈,, Mălini, jud. Suceava

An de an, toamna-܈i cerne clipele de plumb, iar ploile plâng peste ve܈tedul
frunzelor până când fluturi de zăpadă dansează prinzându-se în jocul zglobiu al
ninsorii. Intr-o astfel de atmosferă de poveste, elevii claselor a VII-a, de la ܇coala
Gimnazială ,,Nicolae Labi܈,, Mălini, s-au ,,întâlnit online,, într-o nouă activitate
frumoasă din proiectul ,,Mici chimi܈ti- buni prieteni.
Într-o astfel de zi, 5 decembrie, când totul se îmbrăca în strai de sărbătoare, când
pretutindeni era lumina ܈i răsunau zvonuri de colinde, copiii au sărbătorit Ziua
Mondială a Solului. Acest eveniment a fost ini܊iat de Organiza܊ia pentru
Agricultură ܈i Alimenta܊ie, care face parte din cadrul Organiza܊iei Na܊iunilor
Unite ܈i are un scop educativ: acela de a ne atrage aten܊ia asupra legăturii dintre
sănătatea noastră, a oamenilor, ܈i cea a solului.
Evenimentul din anul 2021, trage un semnal de alarma: prin campania „Opri܊i
eroziunea solului, salva܊i-ne viitorul”. Prin aceasta, este subliniată importan܊a
sus܊inerii ecosistemelor sănătoase ܈i a bunăstării umane, încurajând guvernele,
organiza܊iile, comunită܊ile ܈i persoanele din întreaga lume să se implice în
îmbunătă܊irea proactivă a sănătă܊ii solului. Solul este înveliúul viu al pământului care
se întinde pe stratul de rocă de dedesubt úi care face posibilă viaĠa pe pământ. La fel ca
úi aerul úi apa, solul face parte din sistemul care ne întreĠine viaĠa.
Tocmai de aceea, în lucrările lor-referate sau postere- elevii au marcat
importan܊a solului, calită܊ile acestuia, cauzele poluării ܈i au propus metode de eliminare
a efectelor acesteia. Din materialele prezentate am re܊inut idei deosebite precum
observa܊ia unei eleve ce spunea că ,,Solul este supus actiunii poluării din aer si apa,
fiind locul de întâlnire al poluan܊ilor. Pulberile din aer si gazele toxice dizolvate de
ploaie in atmosfera se intorc pe sol. Apele de infiltra܊ie impregnează solul cu poluan܊i
antrenându-i spre adâncime iar raurile poluate infecteaza suprafetele inundate sau
irigate.,,
Elevii au concluzionat că substan܊ele toxice care sunt depozitate pe suprafa܊a
pământului afectează atât sănătatea ܈i starea de bine, cât ܈i calitatea alimenta܊iei, apei
܈i aerului.
Putem reduce impactul negativ personal asupra mediului, reciclând ori de câte
ori este posibil, pentru a contribui astfel la ameliorarea poluării solului. Putem folosi,
de asemenea, sacose din materiale reciclabile în loc de pungi de hârtie sau de plastic
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atunci când mergem la cumpărături ܈i putem înlocui sticlele din policarbonat cu sticle
de apa din plastic.
Elevii au în܊eles că stă în puterea noastră, a tuturor, să reducem efectele poluării.
Probabil cel mai important aspect de subliniat este acela că solul este o resursă
finită, ceea ce înseamnă că pierderea ܈i degradarea acestuia nu poate fi recuperată în
timp scurt.
În plus, suprafa܊a naturală a solurilor productive este limitată ܈i se află sub
presiune crescândă pentru a satisface cererile popula܊iei în cre܈tere.
A܈adar, este important să protejăm sănătatea solurilor.
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Semin܊e


Autor: V. V., clasa a IV-a B
Liceul Tehnologic Ovid Densusianu Călan
Coordonator: prof. Violeta Deminescu Jurca

Eu sunt Vlad. Vlad V. ܈i am 10 ani ܈i jumătate. Sunt elev în clasa a IV-a B la
Liceul Tehnologic Ovid Densusianu din ora܈ul Călan, dar am ܈i casă la ܊ară ܈i acolo-i
raiul meu.
Merg pe câmp, la arat, la semănat, conduc tractorul vecinului ܈i îmi doresc să
am o turmă mare de oi. Ba chiar într-o zi în care, împreună cu colegii mei ܈i cu doamna
mea învă܊ătoare, am sărbătorit sfâr܈itul anului ܈colar într-un loc de joacă minunat, cu
tobogane gonflabile, carturi ܈i biciclete, ܈i asta nu oriunde, ci la Coste܈ti, aproape de
cetă܊ile dacice, gândul meu era la fânul cosit, aflat pe jos la uscat, că...venea ploaia ܈i
mă temeam să nu-l ude!
Ce să vă spun, multă lume se miră că îmi place a܈a mult via܊a la ܊ară, mai ales
mama, care e profesoară de limba română (am rugat-o să-mi corecteze ce am scris
gre܈it pe-aici, să...nu mă fac de ru܈ine cu voi!) Chiar ܈i tata, care lucrează în domeniul
construc܊iilor, se tot miră de mine! Că noi nu avem terenuri de lucrat, dar îmi ajut to܊i
prietenii din sat.
Pentru orele de ܈tiin܊e, întotdeauna mi-am adunat câte o echipă de colegi ܈i
împreună, dar cu mine conducător, am făcut muuulte proiecte despre natură, despre
agricultură ܈i despre tractoare. Da tractoare de-alea moderne, uria܈e!! ܇i despre
semin܊e: de grâu, de cucuruz (c-a܈a-i zice mo܈u porumbului!), de orz, de secară, de
ovăz...
Sunt ܈i călu܈er în ceata de ficiori de la noi din sat ܈i, nu numai atât: fac parte din
Grupul folcloric Ziene Sânziene, condus de doamna mea învă܊ătoare, că îmi place mult
܈i să cânt. ܇i-am hotărât să m-apuc ܈i de saxofon...܇i vă rog să mă crede܊i pe cuvânt:
învă ܊bine la ܈coală.
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Mie chiar îmi place via܊a la noi, la Vîlcele ܈i sunt foarte fericit că părin܊ii mei
au hotărât să locuim numai aici. ܇i ܈tiu ce vreau să mă fac când o să fiu mare!
Vă prezint aici câteva fotografii din activitatea mea de elev, agricultor ܈i artist.
(14) Facebook
(6) Facebook
(6) Curcubeii clasei a III-a B | Facebook
https://issuu.com/europanostra/docs/2020-awards-magazine
(32) VLAD VOINESCU - IANCULE MARIA TA - YouTube
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,,PROMOVAREA IMAGINII GRĂDINI܉EI LOCUL PREFERAT AL PRE܇COLARILOR”

PROF. DENU܉A VIOLETA,
GRĂDINI܉A CU PROGRAM PRELUNGIT ,,TOLDI” SALONTA

Grădini܊a este o institu܊ie de educa܊ie care are rolul de a oferi sprijin educativ
atât pentru copii cât ܈i pentru părin܊i.Misiunea noastră, a educatorilor este de a
promova un învă܊ământ deschis, flexibil, capabil să asigure accesul egal la educatie
pentru to܊i copiii indiferent de nationalitate, religie,rasă deci să ofere ܈anse egale de
dezvoltare tuturor copiilor.
Promovarea imaginii grădinitei noastre prin oferta educa܊ională atât în format
fizic cât ܈i online, este una din ܊intele proiectului de dezvoltare institu܊ionala. Prin
oferta educa܊ionala grădini܊a noastră dă posibilitatea părin܊ilor să aleaga acivită܊ile
op܊ionale ܈i extracurriculare la care doresc să participe copiii.Activită܊ile
extracurriculare au un con܊inut cultural artistic, spiritual, tehnico aplicativ, sportive sau
sunt simple activită܊i de joc sau de participare la via܊a ܈i activitatea comunită܊ii locale.
Aceste activită܊i oferă copiilor destindere, recreere, voie bună iar unora dintre ei
posibilitatea unei afirmări ܈i recunoa܈tere a aptitudinilor. Aceste activită܊i au caracter
ocazional ܈i iau forme foarte variate . Voi enumera căteva dintre activita܊ile desfă܈urate
în gradini܊a noastră: vizionarea în grup a unor spectacole, teatru de păpu܈i,vizite la
diferite institu܊ii din ora܈. participare la concursuri locale, judetene, na܊ionale ܈i
internationale avizate de MECT.
Acest tip de activită܊i îi antrenează pe copii, îi apropie de grădini܊ă, îi determină
să o îndrăgească ܈i mai mult.
Promovarea imaginii gradinitei am realizat-o ܈i prin derularea unor parteneriate
în cadrul comunită܊ii locale după nevoile úi scopul urmărit:
ƒ parteneriate care au ca scop modernizarea bazei materiale úi a spaĠiilor de
învăĠământ; diversificarea, înnoirea materialului didactic aferent procesului de
învăĠământ;
ƒ parteneriate ce vizează atenuarea problemelor copiilor cu nevoi speciale;
ƒ parteneriate pentru cunoaúterea reciprocă úi buna relaĠionare;
ƒ parteneriate ce vizeză o cât mai bună integrare a copiilor în societate;
ƒ parteneriate profesionale, ce vizează formarea continuă a cadrelor didactice;
ƒ parteneriate de imagine, în scopul popularizării experienĠelor pozitive.
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EXEMPLE DE PARTENERIATE DERULATE:
1. ,,Copii ferici܊i, părin܊i mul܊umi܊i”-parteneriat grădini܊ă-familie,
construind relaĠii strânse între cele două medii ale educaĠiei, stabileúte un sistem de
valori apropiat între acestea, care poate avea un efect benefic asupra copiilor.
2. ,,În curând voi fi ܈colar”- astfel, am familiarizat preúcolarii cu mediul
educaĠional în care vor păúi în curând.
3. ,,Din܊i frumo܈i ܈i sănăto܈i”- prin care am reu܈it transmiterea sistematică a
unor noĠiuni úi cunoútinĠe privind problemele de igienă dentară.
4. ,, Micul cre܈tin”- prin intermediul căruia am urmărit formarea normelor
morale ܈i de conduită cre܈tină, cunoaúterea învăĠăturilor Bisericii ܈i a tradiĠiilor
religioase;
5. ,, Copil ca tine sunt ܈i eu!”- având ca scop socializarea copiilor cu al܊i copii
de aceea܈i vârstă sau vârstă apropiată precum ܈i cunoa܈terea ܈i compararea activită܊ilor
desfă܈urate de fiecare grup de copii, s.a.m.d
Promovarea imaginii pozitive a institu܊iei ܈colare s-a realizat prin publicarea
tuturor reu܈itelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face grădini܊a accesibilă.
Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, grupuri de părin܊i în diferite
aplica܊ii precum messenger, watsapp, facefook, nu doar că putem ܊ine la curent părin܊ii
cu tot ce se întâmplă în grădini܊ă, dar putem promova activită܊ie ܈i implicit grădini܊a în
cadrul căreia acestea se desfă܈oară.
Educa܊ia de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice,
fiecare contribuind individual asupra imaginii, de ansamblu, a institu܊iei ܈colare.
Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece aceasta imagine pozitivă se
crează greu ܈i se poate pierde rapid.
În concluzie, imaginea ܈colii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce
au nevoie: educa܊ie de calitate, accesul la ofertele educa܊ionale, individualizarea
învă܊ării, combaterea discriminarii, reducerea violentei, promovarea unui
comportament moral pozitiv, ܈i participarea la activita܊i extra܈colare. ܇coala noastră,
în ochii comunită܊ii, este rezultatul unei munci constante.
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Promovarea imaginii ܈colii.
Importan܊a activită܊ilor extra܈colare în învă܊ământul preuniversitar

DIACONESCU LOREDANA ELENA


“Să nu-i educăm pe copiii noútri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai
exista când ei vor fi mari úi nimic nu ne permite să útim cum va fi lumea lor. Atunci,
să-i învăĠăm să se adapteze.” (Maria Montessori –”Descoperirea copilului”)
ùcoala este ca o lume fermecată, plină de basm úi feerie, este lăcaúul unde se pun
bazele ,,clădirii’’fizice úi spirituale a ,,puiului de om’’. Doar ,,zâna’’,modelatoarea de
suflete úi minĠi, útie, cu mult tact úi răbdare, să-i treacă pragul palatului fermecat pentru
a îmbrăca haina plină de vrajă úi mister a basmului, a jocului, a cântecului úi a poeziei.
Pedagogul american Bruner (1970) consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de
dezvoltare i se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”,
dacă se folosesc metode úi procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă
materia este prezentată „într-o formă mai simplă, astfel încât copilul să poată progresa
cu mai multă uúurinĠă úi mai temeinic spre o deplină stăpânire a cunoútinĠelor”.
Scopul activităĠilor extraúcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale,
antrenarea elevilor în activităĠi cât mai variate úi bogate în conĠinut, cultivarea
interesului pentru activităĠi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul úcolar,
oferirea de suport pentru reuúita úcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor
personale úi corelarea aptitudinilor cu atitudinile.
Vizitele la muzee, expoziĠii, monumente úi locuri istorice, case memoriale –
organizate selectiv – constituie un mijloc de a intui úi preĠui valorile culturale,
folclorice úi istorice ale poporului nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a observa
obiectele úi fenomenele în starea lor naturală, procesul de producĠie în desfăúurarea sa,
operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, naĠional, de viaĠa
úi activitatea unor personalităĠi de seamă ale útiinĠei úi culturii universale úi naĠionale,
relaĠiile dintre oameni úi rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de
învăĠare, întregesc úi desăvârúesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecĠiilor.
Vizionarea emisiunilor muzicale, de teatru de copii, distractive sau sportive,
stimuleaza úi orientează copiii spre unele domenii de activitate: muzică, sport, poezie,
pictură. Excursiile úi taberele úcolare contribuie la îmbogăĠirea cunoútinĠelor copiilor
despre frumuseĠile Ġării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură,
artă, cultură. Prin excursii, copiii pot cunoaúte realizările oamenilor, locurile unde s-au
născut, au trăit úi au creat.
Excursia ajută la dezvoltarea intelectuală úi fizică a copilului, la educarea lui
cetăĠenească úi patriotică. Ea este cea care îl reconfortează pe copil, îi prilejuieúte
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însuúirea unei experienĠe sociale importante, dar úi îmbogăĠirea orizontului cultural
útiinĠific. Prin excursii elevii îúi suplimentează úi consolidează instrucĠia úcolară
dobândind însuúirea a noi cunoútinĠe.
Concursurile pe diferite teme sunt, de asemenea, momente deosebit de atractive
pentru cei mici. Acestea oferă copiilor posibilitatea să demonstreze practic ce au învăĠat
la úcoală, acasă, să deseneze diferite aspecte, să confecĠioneze modele variate. Acelasi
efect îl pot avea concursurile organizate de către cadrele didactice în clasa. Dacă sunt
organizate într-o atmosferă placută vor stimula spiritul de iniĠiativitate al copiluiui, îi
va oferi ocazia să se integreze în diferite grupuri pentru a duce la bun sfârúit exerciĠiile
úi va asimila mult mai uúor toate cunoútinĠele.
Elevii trebuie să fie îndrumaĠi să dobândească: o gândire independentă,
nedeterminată de grup, toleranĠă faĠă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme
noi úi de a găsi modul de rezolvare a lor úi posibilitatea de a critica constructiv. Înainte
de toate, este însă important ca profesorul însăúi să fie creativ. Elevii sunt atraúi de
activităĠile artistice, reacreative, distractive, care ajută la dezvoltarea creativităĠii,
gândirii critice úi stimulează implicarea în actul decizional privind respectarea
drepturilor omului, conútientizarea urmărilor poluării, educaĠia rutieră, educaĠia pentru
păstrarea valorilor, etc.
ActivităĠile complementare concretizate în excursii úi drumeĠii, vizite, vizionări
de filme sau spectacole imprimă copilului un anumit comportament, o Ġinută adecvată
situaĠiei, declanúează anumite sentimente. O mai mare contribuĠie în dezvoltarea
personalităĠii copilului o au activităĠile extraúcolare care implică în mod direct copilul
prin personalitatea sa úi nu prin produsul realizat de acesta. Activitatea în afara clasei
úi cea extraúcolară trebuie să cuprindă masa de copii.
ActivităĠile extraúcolare, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă. Ele
stârnesc interes, produc bucurie, facilitează acumularea de cunoútinĠe, chiar dacă
necesită un efort suplimentar.
Copiilor li se dezvoltă spiritul practic, operaĠional, manualitatea, dând
posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii sale. Copiii se autodisciplinează,
prin faptul că în asemenea activităĠi se supun de bună voie regulilor, asumându-úi
responsabilităĠi.
Bibliografie:
* Cernea, Maria, ContribuĠia activităĠilor extracurriculare la optimizarea procesului de învăĠământ, în
“ÎnvăĠământul primar“ nr. 1/ 2000, Ed. Discipol, Bucureúti;
* Ionescu, M., Chiú, V., Mijloace de învăĠământ úi integrarea acestora în activităĠile de instruire úi
autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001, pg.162;
* Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, Adrian, ùcoala la răscruce. Schimbare úi continuitate în
curriculumul învăĠământului obligatoriu. Studiu de impact, Editura Polirom, Bucureúti, 2002, pg. 87;
* Crăciunescu, Nedelea, Forme de activităĠi extracurriculare desfăúurate cu elevii ciclului primar, în
“ÎnvăĠământul primar“ nr. 2, 3 / 2000, Ed. Discipol, Bucureúti; Surse on-line:
* Bruner, J.S, Procesul educaĠiei intelectuale, Ed. ùtiinĠifică, Bucureúti, 1970
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PROMOVAREA IMAGINII GRADINITEI

Prof. Inv. Pre܈colar: Diaconu Simona
G. P. P. nr 1. Călimăne܈ti, Vâlcea

La nivelul fiecarii unitati de invatamant se elaboreaza un plan institutional de
promovare a imaginii acesteia, prin care se urmareste indeplinirea unor obiective:
 Crearea úi promovarea unei imagini instituĠionale pozitive în comunitate;
 Elaborarea unor proiecte la nivel local, judetean, interjudetean etc. care să vizeze
multiplicarea experienĠelor pozitive úi a exemplelor de bună practică în
managementul instituĠional;
 Personalizarea ofertei educaĠionale la nivel instituĠional prin inovare,
diversificare úi flexibilizare a acesteia în funcĠie de nevoile úi interesele
partenerilor úi beneficiarilor demersului educaĠional;
 Colaborarea eficienta cu toti reprezentantii elevilor,parintilor si ai partenerilor
locali, monitorizarea ofertei de servicii educaĠionale úi formare permanenta;
 Promovarea imaginii instituĠiei úi a factorilor ce îúi asumă responsabilităĠile în
procesele de descentralizare úi asigurare a calităĠii educaĠiei.
Promovarea imaginii gradinitei se poate realiza prin derularea unor parteneriate in
cadrul comunitatii locale.
Parteneriatul educaĠional este un concept care devine tot mai prezent în relaĠiile de
colaborare ce se stabilesc între unităĠile de învăĠământ úi diferitele segmente ale
societăĠii. Necesitatea úi importanĠa parteneriatelor rezidă în două aspecte: nevoia
deschiderii grădiniĠei către comunitate si sensibilizarea comunităĠii la nevoile
grădiniĠei.
Educatoarea este cea care trebuie să iniĠieze, să conceapă, să structureze pertinent
úi corect parteneriatul educaĠional, traducându-l într-un proiect valoros pentru toate
părĠile implicate.
TIPURI DE PARTENERIATE- după nevoile úi scopul urmărit:
ƒ parteneriate care au ca scop modernizarea bazei materiale úi a spaĠiilor de învăĠământ;
diversificarea, înnoirea materialului didactic aferent procesului de învăĠământ;
ƒ parteneriate ce vizează atenuarea problemelor copiilor cu nevoi speciale;
ƒ parteneriate pentru cunoaúterea reciprocă úi buna relaĠionare;
ƒ parteneriate ce vizeză o cât mai bună integrare a copiilor în societate;
ƒ parteneriate profesionale, ce vizează formarea continuă a cadrelor didactice;
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ƒ parteneriate de imagine, în scopul popularizării experienĠelor pozitive.
EXEMPLE DE PARTENERIATE DERULATE:
,,Împreună pentru copiii noútri”-parteneriat educaĠional cu familia
Obiectivele parteneriatului:
 IniĠierea părinĠilor în problemele specifice educaĠiei din grădiniĠă privită ca un
,,microgrup” din care copilul face parte;
 Dobândirea de către părinĠi a unor abilităĠi de relaĠionare cu copii.
Parteneriatul grădiniĠă-familie construieúte relaĠii strânse între cele două medii ale
educaĠiei, stabileúte un sistem de valori apropiat între acestea, care poate avea un efect
benefic asupra copiilor.
,,Primii paúi spre úcoală” - parteneriat cu scoala
Obiectivele parteneriatului:
ƒ Realizarea unui schimb de opinii în ceea ce priveúte necesitatea unui mediu
educaĠional stimulativ.
ƒ Familiarizarea preúcolarilor cu mediul educaĠional în care vor păúi în curând.
ActivităĠi ce pot fi derulate pe perioada parteneriatului: ,,Daruri pentru prieteni”,
,,Vizită la úcoală”, ,,Vizită la bibliotecă”, ,,În vizită la cei mici”.
,,Cartea-prietena mea!”-parteneriat cu Biblioteca
Obiectivele parteneriatului:
ƒ Trezirea interesului úi a curiozităĠii copiilor pentru literatură.
ƒ Conútientizarea părinĠilor úi a altor factori educaĠionali din cadrul comunităĠii cu
privire la rolul pe care îl au cărĠile în formarea úi dezvoltarea copiilor.
ƒ Stimularea preúcolarilor de a desfăúura activităĠi care să contribuie la propria formare.
Proiectul vizeaza formarea unei atitudini pozitive a preúcolarilor faĠă de cărĠile pentru
copii, orientarea acestora spre literatură, precum úi realizarea unor noi forme de
colaborare între educatoare, reprezentanĠi ai bibliotecii úi părinĠi.
,,Prietenul meu, poliĠistul!”-parteneriat cu poliĠia în vederea intensificări
activităĠii de sprijinire a copilului preúcolar în dobândirea de cunoútinĠe, capacităĠi úi
deprinderi care să-i permită cu uúurinĠă sa acceada la condiĠiile de mic pieton.
Obiectivele proiectului:
ƒ Sprijinirea copiilor pentru înĠelegerea necesităĠii respectării regulilor de circulaĠie, în
vederea asigurării securităĠii personale.
ƒ Cunoaúterea consecinĠelor nerespectării regulilor de circulaĠie.
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Recuperarea copiilor cu tulburări asociate printr-un program de parteneriat între
educatoare-logooped-psiholog.
CONCLUZII:
IniĠierea úi derularea de activităĠi 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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Activită܊i ecologice în online


Înv. Dobîrcianu Cătălina܇coala Gimnazială Nr. 1 Sat Văleni

ProtecĠia naturii devine tot mai mult una din cele mai importante preocupări ale
societăĠii contemporane úi comportă trei aspecte importante: prevenirea deteriorării
mediului, acĠiuni de depoluare úi reconstrucĠie ecologică, ce constau, în principal, în
măsuri reparatorii úi păstrarea sau întreĠinerea zonelor depoluate.
Interesul úi dragostea pentru natură sunt la majoritatea copiilor instinctive. În
plus, comportamentele úi convingerile formate copiilor la o vârsta cât mai fragedă sunt
cele care se păstrează cel mai bine toată viaĠa. De aceea, în acest demers am pornit de
la interesul firesc al copiilor pentru plante, pentru ceea ce reprezintă, în general, natura
pentru ei.
Încă din clasa pregătitoare am implicat copiii în activită܊i ecologice pentru a
urmări ce impact au aceste activită܊i asupra comportamentului acestora. Am coordonat
un echipaj de elevi pentru a participa la concursul ,,Planeta Pământ”, concurs
desfă܈urat fa܊ă în fa܊ă la nivel local ܈i jude܊ean, elevii ob܊inând foarte multe premii.
Apoi am plantat pomi fructiferi pe un teren pus la dispozi܊ie de către Primărie, fiecare
copila ܈având o mare satisfac܊ie ܈tiind că a plantat un copăcel cu mâna lui. Am
continuat cu desfă܈urarea unui Proiect Educa܊ional Jude܊ean ,,Să protejăm natura!”,
organizând lunar activită܊i ecologice:
-,,Micii ecologi܈ti în ac܊iune!”- activitate de ecologizare a spa܊iului din curtea
܈colii ܈i a sălii de clasă
-,,Să aducem un omagiu naturii! ” - activitate artistică (cântece, poezii,
scenete), jocuri pe teme ecologice
-,,Frumoasă e܈ti, pădurea mea ! ” - realizarea unor machete cu pădurea în
diferite anotimpuri
-,, Parada costumelor ecologice”- organizarea unui concurs de costume
ecologice
-,, Confec܊ionare de măr܊i܈oare ܈i felicitări din materiale refolosibile”
- ,,Am devenit prietenii naturii!”- realizarea unor postere pe teme ecologice
În urma desfă܈urării acestor activită܊i elevii au tras anumite concluzii ܈i
atitudinea lor fa܊ă de mediul înconjurător s-a schimbat. Pentru a fi prietenul naturii
trebuie să ai un comportament ecologic, s-o ocroteúti, menĠinând curăĠenia úi îngrijind
frumuseĠile ei, oriunde te-ai afla. Ocrotind natura, ne ocrotim pe noi înúine! Ce ne oferă
natura în schimbul prieteniei noastre? Oare puteĠi să vă imaginaĠi o natură fără
clorofilă, fără iarbă, fără frunze, fără arbori úi păsări?
Viitorul se referă la caracterul preventiv al acĠiunilor, propunându-ne cu toĠii să
asigurăm o lume mai curată, în care copilul să útie că fiecare gest contează, atât al său
personal, cât úi ca parte a unui grup în cadrul comunităĠii. În epoca contemporană, o
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problemă de stringentă actualitate este formarea úi educarea elevilor în spiritul unor
responsabilităĠi umane ce vizează protecĠia mediului înconjurător.
EducaĠia pentru ocrotirea mediului constituie parte integrantă a unei educaĠii de
bază. Formarea conútiinĠei úi conduitei ecologice devine o cerinĠă deosebit de
importantă pentru orice demers educativ, atât úcolar, cât úi extraúcolar úi prin orice
tip de educaĠie, fie ea formală, informală sau nonformală.
ùcoala este chemată să determine nu numai sentimente de admiraĠie faĠă de
frumuseĠile naturii, ci úi convingeri úi deprinderi de protejare a mediului înconjurător.
Prin diferitele discipline incluse în procesul de învăĠământ avem datoria morală de a
implanta în spiritul fiecărui elev necesitatea apărării mediului înconjurător împotriva
poluării úi de a forma conduita ecologică modernă.
Ca urmare a activităĠilor derulate, pe lângă rezultatele cantitative, am ob܊inut ܈i
rezultate calitative: elevii au con܈tientizat locul ܈i rolul educa܊iei ecologice ܈i de protec܊ie
a mediului ܈i ܈i-au îmbunătă܊it atitudinea fa܊ă de tot ceea ce ne înconjoară, au devenit mai
responsabili. S-au implicat în totalitate în activită܊ile propuse, dobândind o motivaĠie
intrinsecă superioară pentru tot ceea ce înseamnă activităĠi extracurriculare în úcoală. Am
urmărit implicarea activă a elevilor în activităĠi extraúcolare, stimularea iniĠiativei
personale a elevilor, formarea ܈i dezvoltarea spiritului de echipă. Mai mult decât atât,
implementarea proiectului ,,Să protejăm natura!” va avea impact nu doar asupra grupului
܊intă, ci ܈i asupra comunită܊ii ܈colare, ܈colii ca organiza܊ie, familiilor din comunitate,
partenerilor din proiect.
Rezultatele studiului arată clar o schimbare în comportamentul elevilor. La
vârsta úcolară mică facem primii paúi în încurajarea úi educarea copiilor pentru ca în
timp aceútia să devină factori activi ai protecĠiei mediului, acĠionând, modificând stilul
de viaĠă propriu úi pe cel al persoanelor din jurul lor.
Ecologia nu este doar o útiinĠă, ci úi un concept de viaĠă. A trăi într-un mediu
curat úi sănătos trebuie să se înveĠe încă de la grădiniĠă. ùcoala, biserica, familia úi
întreaga societate sunt chemate să oprească distrugerea naturii, să ,,domesticească”
omul, să-l împace cu natura úi să-l reaúeze în natură. A respecta natura, a o înĠelege úi
a o iubi trebuie să devină o trăsătură de caracter.
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Promovarea imaginii ܈colii


Prof. înv. primar: Drăgoi Doini܊a
Liceul Tehnologic ,,Ion Barbu” Giurgiu




Educa܊ia este unul dintre cele mai importante aspecte ale societă܊ii noastre. Cu
ajutorul ܈colii, deprindem valori morale fără de care convie܊uirea ar avea de suferit.
Educa܊ia joacă un rol crucial în formarea ܈i dezvoltarea indivizilor. Este singura cale
prin care umanitatea î܈i duce mai departe normele, valorile ܈i învă܊ăturile accumulate
de-a lungul timpului.
Imaginea ܈colii este un complex constituit din istoria organiza܊iei ܈colare,
calitatea ofertei educative, performan܊ele sale ܈i stabilitatea institu܊ională, prestigiul în
comunitate. În conturarea unei strategii de optimizare a imaginii unei ܈coli, se ܊ine cont,
în primul rând, de obiectivele institu܊iei ܈colare, dar ܈i de orizontul de a܈teptare al
comunită܊ii. Factorul principal în crearea imaginii ܈colii îl reprezintă calitatea
procesului instructiv ܈i educa܊ia asociată cu calitatea cadrelor didactice.
Imaginea ܈colii depinde de factorul uman, atât de cadrele didactice, elevi ܈i orice
alte persoane care lucrează în ܈coală, toate acestea influen܊ează imaginea pe care
beneficiarii serviciilor ܈colii ܈i-o formează despre activită܊ile organiza܊iei ܈colare.
Promovarea imaginii institu܊iei se realizeaza prin elaborarea unor proiecte la
nivel local care să vizeze multiplicarea experienĠei pozitive úi a exemplarelor de bună
practică în managementul institutional
Pentru a promova imaginea ܈colii, ܈coala noastră apelează la rela܊ii publice, la
tipărituri de promovare cum ar fi bro܈ure, reviste, flyere ܈i reclame. Rela܊iile publice
sunt o modalitate prin care ܈coala comunică cu mediul nu doar spre a oferi informa܊ii
asupra serviciilor ܈i produselor sale ci pentru a se face cunoscută ܈i a-܈i consolida
pozi܊ia în cadrul comunită܊ii locale.
Un alt alt mijloc atractiv de prezentare a ܈colii noastre sunt materialele
audiovizuale la cere se adaugă pagina ܈colii pe Internet ܈i pagina facebook. Pentru a-܈i
crea o identitate vizuală u܈or de recunoscut, care să o deosebească de alte institu܊ii,
܈coala recurge la logouri ܈i simboluri,mereu acelea܈i, care se regăsesc pe diverse
materiale editate ܈i panouri. Promovarea imaginii pozitive a institu܊iei ܈colare se poate
realiza prin diseminarea în grupurile părin܊ilor, pe situl institu܊iei sau cu ajutorul unei
platforme a tuturor reu܈itelor ܈colare din cadrul activită܊ilor desfă܈urate.
܇coala noastră organizează diferite manifestări culturale, ܈tiin܊ifice ܈i religioase
cu participarea unor personalită܊i din domeniul respectiv, de asemenea, evenimente
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precum Ziua ܇colii, Ziua Por܊ilor Deschise, Dragobetele, 24 Ianuarie, 15 ianuarie úi
altele legate de diverse sărbători.
Activită܊ile extra܈colare, atelierele de crea܊ie, vizitele, parteneriatele,
concursurile ܈i proiectele Erasmus, sprijină promovarea imaginii institu܊iei ܈colare,
ac܊ionând în mod pozitiv asupra comportamentului elevilor.
Imaginea ܈colii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce au ace܈tia
nevoie: educa܊ie de calitate, accesul la ofertele educa܊ionale, individualizarea învă܊ării,
combaterea discriminarii, reducerea violentei, promovarea unui comportament moral
pozitiv, ܈i participarea la activita܊i extra܈colare. ܇coala noastră, în ochii comunită܊ii,
este rezultatul unei munci constante, rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice,
fiecare contribuind individual asupra imaginii, de ansamblu, a institu܊iei ܈colare.
,,Să nu-i educăm pe copiii noútri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai
exista când ei vor fi mari úi nimic nu ne permite să útim cum va fi lumea lor. Atunci săi învăаăm să se adapteze’’. (Maria Montessori în Descoperirea copilului)
BIBLIOGRAFIE:
Balaure, Virgil (coord.), Marketing, (ediĠia a II-a, revăzută úi adăugită), Editura
Uranus, Bucureúti, 2002;
Ciobanu, I., Management strategic, Editura Polirom, Iaúi, 1998;
Vrăsmaú,T - „ùcoala úi educaĠia pentru toĠi”, Editura Miniped, Bucureúti, 2004.
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MODALITĂ܉I DE PROMOVARE A IMAGINII ܇COLII

Prof. înv. primar, Drago ܈Mirela Camelia
܇coala Gimnazială Nr. 12 ,,B. P. Hasdeu, Constan܊a

Cum poate fi promovată imaginea ܈colii în zilele noastre?
Este de la sine în܊eles că fără a oferi beneficiarilor no܈tri (elevi, părin܊i,
angajatori) o educa܊ie de calitate, fără a avea acces la ofertele educa܊ionale ale ܈colii,
fără a promova un comportament moral pozitiv, fără a eviden܊ia participarea la
activită܊i extra܈colare ܈i nu în ultimul rând fără realizarea unor proiecte de combatere
a discriminării, a reducerii violen܊ei, ܈coala NU î܈i poate construi o imagine!
În ܈coala unde func܊ionez, toate cadrele didactice sunt extreme de bine pregătite
܈i fiecare în parte contribuie la promovarea imaginii ܈colii, a܈adar schimbarea vine prin
fiecare dintre noi ܈i trebuie să fim întotdeauna pregăti܊i să facem fa܊ă unor cerin܊e tot
mai complexe din partea societă܊ii contemporane ܈i să ne cerem/sus܊inem locul în via܊a
copiilor pe care îi educăm dar ܈i în centrul comunită܊ii.
Cum reu܈im lucrul acesta? Prin muncă continuă, dedica܊ie, perseveren܊ă ܈i
deschidere spre nou, prin rezultatele educa܊ionale pozitive ale elevilor, aspect care are
un impact major asupra părin܊ilor.
Asigurarea unei educa܊ii de calitate este sus܊inută de personalizarea ofertei
educaĠionale la nivel instituĠional prin diversificarea úi flexibilizarea acesteia în funcĠie
de nevoile úi interesele partenerilor úi beneficiarilor procesului educa܊ional.
Totodată ܈i internetul, a devenit acum un mediu de promovare nelimitat, prin
care o ܈coală î܈i poate construi o imagine ܈i anume prin crearea paginii de facebook,
actualizată constant cu imagini úi descrieri ale activităĠilor derulate de elevi,
popularizarea exemplelor de bună practică pe wwwdidactic.ro, crea܊ii artistice ale
elevilor etc.
Un alt mod de a promova pozitiv imaginea ܈colii este legat de motivarea elevilor
printr-o educa܊ie individualizată, adaptată la particularită܊ile elevului ܈i de folosirea
mijloacelor tehnologice în strategii de predare atractive.
Nu în ultimul rând ܈i activită܊ile extra܈colare sprijină promovarea imaginii
institu܊iei ܈colare având o deosebită influen܊ă formativă, ele fiind o alternativă
sănătoasă, practică ܈i creativă de ocupare a timpului liber al elevilor. Cadrele didactice
ce promovează astfel de activită܊i beneficiază de imaginea pozitivă binemeritată, atât
la nivel local, cât ܈i jude܊ean sau na܊ional, adoptând în primul rând, o atitudine deschisă
܈i inovativă, atât în modul de realizare al activităĠilor, cât úi în relaĠiile cu elevii,
asigurând o atmosferă relaxantă care să permit stimularea creativă a acestora.
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Promovarea ܈colii se realizează úi în cadrul unor parteneriate educa܊ionale locale,
regionale úi na܊ionale, prin prezentări Power Point, prin prezentarea de spectacole, prin
distribuirea unor pliante atractive, concursuri, publica܊ii etc.
Cu to܊ii ܈tim că nu este suficient ca oferta ܈colii să fie cunoscută, ci ea trebuie să
fie în܊eleasă, îndeosebi de părin܊i dar úi de elevi, astfel spus, imaginea unei ܈coli trebuie
sus܊inută de un efort continuu atât din partea cadrelor didactice cât ܈i de către
beneficiarii educa܊iei, elevii, ܈i pentru a fi o imagine pozitivă, trebuie să fim extremi
de responsabili.
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PROMOVAREA IMAGINII ܇COLII


prof. înv.primar Drăgu ܊Elena-Ramona,
܇coala Gimnazială Ione܈ti, Vâlcea

܇coala este o institu܊ie importantă la nivelul oricărei comunită܊i. În mediul rural,
܈coala este oaza de educa܊ie, de cultură, este locul în care se formează viitorii cetă܊eni
care au menirea de a dezvolta localitatea în care locuiesc. Acest element esen܊ial al
comunită܊ii trebuie cunoscut atât la nivel local, cât ܈i la nivel jude܊ean, na܊ional ܈i
interna܊ional. De ce? Pentru a se crea cea mai bună imagine posibilă úi pentru a
convinge că produsul educaĠional oferit este cel mai bun; pentru a fi cunoscută
activitatea elevilor, a cadrelor didactice, a comunită܊ii locale. Beneficiarul direct al
educa܊iei dobânde܈te o stare de bine favorabilă procesului de educa܊ie ܈tiind că poate,
prin activitatea pe care o desfă܈oară, prin rezultatele pe care le ob܊ine, să contribuie la
cre܈terea prestigiului ܈colii din care face parte.
Modalită܊ile prin care o ܈coală se poate face remarcată nu se rezumă doar la
publicitatea făcută pe diferite canale media ci ܈i prin ܊inuta morală a actan܊ilor
educa܊iei: elevi ܈i profesori deopotrivă. Prin comportament, prin fapte bune, prin
respect ܈i implicare în activită܊i sociale po܊i face cinste ܈colii, po܊i face cunoscută
unitatea de învă܊ământ în care activezi.
Promovarea imaginii ܈colii se realizează prin postări regulate pe site-ul ܈colii, pe
pagina de pe platforma de socializare. Aceste două instrumente online ajută ܈colile să
se facă cunoscute ܈i să î܈i promoveze rezultatele, activită܊ile, programele la care
participă, proiectele pe care le realizează.
Proiectele de parteneriat încheiate cu institu܊iile publice, cu asocia܊ii ܈i ONG-uri,
cu ܈coli din ܊ară ܈i din străinătate sunt parte a promovării imaginii ܈colii. Participarea
elevilor la proiectele e-Twinning, de exemplu, ajută la cunoa܈terea localită܊ii, a ܈colii
noastre în mediul interna܊ional. Organizarea concursurilor la nivel jude܊ean, regional
܈i a simpozionului na܊ional face parte din activitatea de promovare.
Rezultatele pe care le ob܊in elevii no܈tri prin participarea la concursuri ܈i
olimpiate sau la întreceri sportive (oină, fotbal, ܈ah) sunt parte a promovării imaginii
܈colii.
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Premiile ob܊inute de către cadrele didactice la diverse concursuri na܊ionale ܈i/sau
conduc la promovarea acestora în media. Numele ܈colii este primul rostit, astfel încât
܈coala este promovată atât în presa scrisă, cât ܈i la TV.
Colaborarea ܈colii cu Consiliul local, rela܊iile bune cu institu܊iile importante de
la nivelul comunei au ca rezultat dezvoltarea ܈i îmbunătă܊irea bazei materiale a ܈colii,
astfel încât, făcându-se cunoscut acest lucru, ܈coala capată personalitate, este cunoscută
în jude ܊ca fiind una dintre cele mai dotate ܈coli. Apare astfel un alt mod de promovare.
Proiectele de finan܊are, atât din fonduri europene cât ܈i din colaborarea cu
asocia܊ii ܈i ONG-uri, conduc la ob܊inerea de fonduri utile pentru dezvoltare, pentru
realizarea unor activită܊i suplimentare în beneficiul elevilor. Prin implicarea cadrelor
didactice ܈i a elevilor în astfel de activită܊i se reu܈e܈te propulsarea ܈colii în rândul celor
mai cunoscute ܈i respectate institu܊ii de învă܊ământ din jude܈ ܊i nu numai.
Importantă este ܈i difuzarea informaĠiilor cu privire la oferta educaĠională
corelată cu cerin܊ele de pe pia܊a muncii locale/regionale, programele ܈i proiectele
educaĠionale desfă܈urate, cu privire la baza materială, resursele umane, rezultatele
úcolare.
Consilierea părinĠilor privind orientarea úcolară face ca elevii ܈colii noastre să se
orienteze spre profiluri/licee potrivite abilită܊ilor ܈i înclina܊iilor fiecăruia, aducând
astfel plus-valoare rela܊iilor ܈coală-familie, în beneficiul elevului.
Revista ܈colii, ALEINAD, face parte din planul de promovare a imaginii ܈colii.
Revista are ISBN ܈i apare bianual: un număr al revistei este dedicat simpozionului
na܊ional organizat de ܈coala noastră, iar cel de-al doilea număr este realizat excusiv de
către elevii ܈i profesorii ܈colii.
În conturarea unei strategii de optimizare a imaginii unei úcoli, se Ġine cont, în
primul rând, de obiectivele instituĠiei úcolare dar úi de orizontul de aúteptare al
comunităĠii. Factorul principal în crearea imaginii úcolii îl reprezintă calitatea
procesului instructiv úi educativ asociată cu calitatea cadrelor didactice.
Bibliografie:
Bunescu, Gheorghe&Negreanu, Elisabeta (coord.) (2005). EducaĠia informală úi
mass-media, raport de cercetare, Institutul de ùtiinĠe ale EducaĠiei, Bucureúti.
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Badea Câr܊an


G. Loredana-Persida, clasa a VIII-a
܇coala Gimnazială Nr. 1 Orbeni
Prof. coord. Drâmbă Nicu܊a-Minodora

Am fost profund impresionată de curajul ܈i determinarea lui Badea Câr܊an, un
cioban, care a călătorit pe jos până la Roma, pentru a vedea cu ochii săi Columna lui
Traian, dar ܈i alte mărturii care dovedeau originea latină a poporului român.
De mic copil lui i-a plăcut să cutremure mun܊ii în lung ܈i lat, fie înso܊ind turmele
de mioare, fie de unul singur. Ajunsese să cunoască cele mai tainice poteci din Mun܊ii
Făgăra܈, drumuri pe care autorită܊ile maghiare nici măcar nu le cuno܈teau ܈i nu aveau
cum să le controleze ܈i supravegheze.
Era o perioadă grea pentru românii din Transilvania, pentru a scăpa de chin,
mul܊i dintre ei trecând Carpa܊ii ajungeau în Principatele Române. Tânărul Câr܊an nu a
cunoscut minunea scrisului ܈i a cititului până la vârsta de ܈aisprezece ani. Odată cu
pastoralele anuale, tânărul cioban realizează faptul că ܈i locuitorii de dincolo de mun܊i
vorbesc aceia܈i limbă ܈i au acelea܈i obiceiuri ca românii din Transilvania.
Pe vremea când păstorea cu mioarele lui în Câmpia Bărăganului începu să
deslu܈ească literele ܈i să scrie primele sale cuvinte. Cel care i-a fost dascăl a fost tot un
cioban tovară܈ul său de transhuman܊ă, Ion Cotigă din comuna Săcele. Primele căr܊i
citite au fost cele legate de istorie, în special cea a românilor.
Ciobanul ne܈tiutor de carte a devenit treptat un autodidact foarte curios, cugetând
asupra latinită܊ii poporului român. Cu pu܊inii bani câ܈tiga܊i din păstorit î܈i cumpăra
mereu căr܊i iar atunci când nu avea bani, împrumuta căr܊i de la preo܊ii români din
Ardeal. Asta se întâmpla pe ascuns, pentru ca autorită܊ile maghiare să nu afle că în
Transilvania circulau căr܊i în limba română, tipărite în Moldova ܈i ܉ara Românească.
Badea Câr܊an s-a stins din via܊ă în ziua de 7 august 1911. A܈adar, să cercetăm
istoria ܈i vom regăsi adevăra܊i eroi în ܊ăranii români, care de܈i nu ܈tiau multă carte, au
luptat pentru patria lor!
Ei sunt cei care au transmis mai departe dragostea de ܊ară, iar tinerii ca mine
rămân marca܊i de asemenea pove܈ti de iubire fa܊ă de pământul strămo܈esc.
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ImportanĠa promovării imaginii grădinĠiei

Prof. Înv. preúcolar Dumitru Cristina
GrădiniĠa Baduleúti

În condiĠiile unui sistem concurenĠial în continuă dezvoltare devine imperativă
accentuarea eforturilor de promovare a imaginii grădiniĠei úi de stabilire a unor rela܊ii
directe cu viitorii potenĠiali beneficiari/părin܊Ġi. Imaginea grădiniĠei are o puternica
influenĠă asupra aúteptărilor, iar aceste aúteptări influenĠează alegerea beneficiarilor.
Este important ca imaginea pe care o proiectează asupra comunitaĠii să fie aceeaúi cu
ceea ce doreúte úcoala să realizeze. Construirea úi consolidarea unei imagini pozitive
ia ani de grijă, de muncă sistematică de comunicare úi de calitate.
Promovarea imaginii unităĠii noastre úcolare reprezintă o prioritate pentru o bună
colaborare între cei trei parteneri educaĠionali: grădiniĠă-preúcolari-părinĠi.
Pentru a reuúi, o instituĠie educaĠională are nevoie să se adapteze corespunzător
mediului complex úi în continuă schimbare. Toate activităĠile instituĠiei au loc úi sunt
dependente de mediul exterior. Managerii instituĠiilor au nevoie să înteleagă
importanĠa mediului úi a schimbarilor care se produc úi modul cum pot afecta succesul
sau chiar supravieĠuirea instituĠiei.
Formarea imaginii unei organizaĠii se poate realiza aplicând o anumită ,,
politică’’, ce Ġine pe de o parte de stilul managerial al conducătorului organizaĠiei úi pe
de altă parte de activitatea desfăúurată de angajaĠi-cadre didactice.
GrădiniĠa este o institu܊ie de educa܊ie care are rolul de a oferi sprijin educativ
atât pentru copii cât îi pentru părinĠi. Misiunea noastră, a educatorilor este de a
promova un învă܊ământ deschis, flexibil, capabil să asigure accesul egal la educatie
pentru toĠi copiii indiferent de naĠionalitate, religie, rasă deci să ofere úanse egale de
dezvoltare tuturor copiilor.
De-a lungul timpului, activităĠile de formare úi promovare a imaginii grădiniĠei
noastre au fost:
x difuzarea informaĠiilor cu privire la oferta educaĠională, programele îi
proiectele educaĠionale, baza materială, resursele umane, rezultatele úcolare;
x consilierea părinĠilor privind orientarea úcolară;
x dezvoltarea de parteneriate eficiente la nivel local, judeĠean, regional, naĠional
în scopul promovării imaginii instituĠiei noastre úi a corelării ofertei educaĠionale cu
cerinĠele de pe piaĠa muncii locale / regionale;
x promovarea imaginii grădiniĠei prin diverse surse informaĠionale (presă locală
scrisă, internet).
Promovarea imaginii grădiniĠei noastre prin oferta educaĠională este una din
Ġintele proiectului de dezvoltare instituĠionala. Prin oferta educaĠionala grădiniĠa
noastră dă posibilitatea părinĠilor să aleaga acivită܊ile opĠionale úi extracurriculare la
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care doresc să participe copiii. Activită܊ile extracurriculare au un con܊inut cultural
artistic, spiritual, sau sunt simple activităĠi de joc sau de participare la viaĠa îi activitatea
comunităĠii locale. Aceste activităĠi oferă copiilor destindere, recreere, voie bună iar
unora dintre ei posibilitatea unei afirmări úi recunoa܈tere a aptitudinilor. Aceste
activităĠi au caracter ocazional îi iau forme foarte variate. Dintre activitaĠile desfăúurate
în gradiniĠa noastră amintesc doar câteva:
- Sărbătorirea zilei de naútere a unui copil;
- Excursii, drumeĠii, plimbări;
- Participare la concursuri locale, judeĠene, naĠionale úi internationale avizate de MEN
Acest tip de activităĠi îi antrenează pe copii, îi apropie de grădiniĠă, îi determină
să o îndrăgească úi mai mult.
Pentru ca oferta noastră să fie viabilă depunem eforturi în asigurarea unor spaĠii
de învăĠare confortabile, sigure, adaptate nevoilor fizice, psihologice úi de educaĠie ale
fiecărui copil atât în interiorul grădiniĠei cât îi în curtea acesteia. Nu este suficient ca
oferta să fie cunoscută ci úi înteleasă îndeosebi de părin܊i úi copii.
Părintii vor fi informaĠi cu privire la calitatea serviciilor din grădini܊ă,
competen܊a cadrelor didactice, reursele materiale ale grădini܊ei, cadrul ambiental,
proiectele educaĠionale úi parteneriatele în care grădiniĠa este implicată. În realizarea
parteneriatelor sunt antrenaĠi cei mai importan܊i factori în actul educaĠional: copiii,
familia, grădiniĠa úi comunitatea locală, iar prezen܊a sistematică a părinĠilor úi a
comunită܊ii în ,,via܊a grădiniĠei,, sporesc interesul pentru educarea integrală a copiilor.
În toate tipurile de activităĠi în parteneriat, un factor important îl constituie
climatul vieĠii de grup úi al relaĠiei grădiniĠă- familie- comunitate. Este necesar un
climat stimulativ pentru fiecare, de încredere úi prietenie, care să facă posibilă
comunicarea liberă. Unele activităĠi au efecte imediate, pe plan cognitiv, emoĠional,
relaĠional dar trebuie subliniat faptul că influenĠa acestor activităĠi nu se exprimă în
activităĠi singulare ci prin sisteme de activităĠi de diferite tipuri, într-o succesiune
gradată.
MotivaĠia unor activităĠi de parteneriat este înĠelegerea necesităĠii de a integra
grădiniĠa în mediul comunitar ca partener egal úi consecvent în formarea viitorului
cetăĠean. Proiectele educaĠionale realizate cu diferi܊i parteneri locali sunt, de obicei
foarte atractive, iar copiii participă activ úi eficient la acestea. Pentru ca parteneriatele
să funcĠioneze este nevoie de respect încredere reciprocă, consens cu privire la
scopurile acĠiunii úi strategiilor de atingere a acestora úi de asumarea în comun a
drepturilor úi responsabilită܊ilor.
În acest an úcolar derulăm o serie de parteneriate cu comunitatea locală prin care
promovam imaginea grădiniĠei noastre. Amintesc câteva dintre acestea:
1. ,,Împreună pentru copiii nostri”- parteneriat cu familia
2. ,,Noi suntem micii pietoni” – parteneriat cu poliĠia
3. ,,Comoara din cărĠi” – parteneriat cu Biblioteca úcolara
4. ,,Paúi spre succesul úcolar”- parteneriat cu úcoala
Prin toată activitatea desfă܈urată în grădiniĠa noastră se asigură un act
educaĠional de calitate care să contribuie la formarea unei personalităĠi a copilului
independente úi creative, la formarea unor copii sănătoúi, activi, eficien܊i, cooperanĠi
care să se adapteze uúor la regimul úcolar úi la orice situaĠie în viaĠă.
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Promovarea imaginii ܈colii prin parteneriate ܈colare


Prof. Elena Gogu
܇coala Gimnazială Nr. 1 Vânătorii Mici




Partenerii proiectului au fost ܇coala Gimnazială Nr. 1 Vânătorii Mici, ܇coala
Gimnazială Tudor Vladimirescu din Drăgă܈ani precum ܈i Poli܊ia Vânătorii Mici.
Implementarea proiectului s-a realizat cu sprijinul profesorilor din cele două
܈coli în perioada noiembrie 2021 – ianuarie 2022 iar grupul ܊intă a fost format din elevii
claselor V- VIII ܈i cadrele didactice din cele două ܈coli.
ARGUMENT
Fenomenul BULLYING-ului este o problemă insuficient con܈tientizată în
societatea noastră ܈i care în ultimul timp s-a mutat ܈i în spa܊iul virtual, sub forma
CIBERBULLYING-ului.
Proiectul î܈i propune să eviden܊ieze punctul de vedere al elevilor cu privire la
bullying, cu privire la siguran܊a lor fizică ܈i emo܊ională din mediul ܈colar ܈i nu numai.
De asemenea, se urmăre܈te ܈i identificarea metodelor prin care bullying -ul poate
fi prevenit, atât de către elevi, cât ܈i de către cadrele didactice.
În ܊ara noastră bullying-ul este interzis ܈i se pedepse܈te conform Legii
nr.221/2019 pentru modificarea ܈i completarea Legii Educa܊iei Na܊ionale nr. 1/2011.
SCOP
Prevenirea activită܊ilor de acest tip în mediul ܈colar prin campanii de informare
în rândul elevilor,dezbateri, concursuri online.
OBIECTIVE
1. Realizarea unor materiale informative, pliante, prezentări Power-point cu
scopul implementării activită܊ilor privind prevenirea acestui fenomen ( noiembrie
2021).
2. Informarea elevilor cu privire la cauzele, formele de manifestare ܈i
consecin܊ele bullying-ului ܈i ciberbullying-ului (decembrie 2021).
3. Cre܈terea gradului de implicare a elevilor în reducerea riscului de victimizare
în situa܊ii de bullying ( ianuarie 2022).
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REZULTATE A܇TEPTATE
Un portofoliu de materiale educa܊ionale suport care poate fi utilizat de către
cadrele didactice pentru a preveni bullying-ul în mediul ܈colar.
Cre܈terea numărului de elevi mai bine informa܊i cu privire la bullying.
Cre܈terea gradului de implicare a elevilor în reducerea riscului de victimizare în
situa܊ii de bullying.
Reducerea cazurilor de bullying din ܈colile partenere.
MODALITĂ܉I DE EVALUARE
Observarea sistematică a comportamentului elevilor, răspunsurile din timpul
sesiunilor de informare, monitorizarea cazurilor de bullying din cele două ܈coli
partenere ܈i realizarea unui benchmark, fi܈e de lucru, chestionare de feedback.
MODALITĂ܉I DE PROMOVARE
Promovarea proiectului se va face pe site-urile ܈colilor partenere ܈i în presa
locală.
Câteva dintre mesajele antibullying pe care copiii din ܈colile partenere le-au
gândit se pot observa în imaginile de mai jos:

Activită܊ile de informare s-au derulat în fiecare dintre ܈colile partenere iar
activitatea finală s-a desfă܈urat online din cauza condi܊iilor impuse de panedemie.
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Elevii au fost receptivi ܈i s-au bucurat de opurtunitatea de a dialoga,pe această
temă chiar ܈i în mediul online cu al܊i colegi; au găsit împreună posibile solu܊ii pentru
diferite situa܊ii în care ar putea fi agresa܊i ܈i au manifestat comportamente de
colaborare.
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PROMOVAREA IMAGINII ܇COLII
PRIN ACTIVITĂ܉I EDUCATIVE

Prof. Enculescu Elena Ramona
܇coala Gimnazială ,,Gheorghe Bibescu’’, Craiova

,,Să nu lăsăm cuvintele nici să doarmă, nici să amorĠească, nici să zacă, nici să
moară. Ele sunt comoara noastră de mare preĠ.” Tudor Arghezi
În úcoala contemporană eficienĠa educaĠiei depinde de gradul în care se
pregăteúte copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine úi de măsura în care
reuúeúte să pună bazele formării personalităĠii copiilor.
Promovarea imaginii institu܊iei se realizează prin elaborarea unor proiecte la
nivel local care să vizeze multiplicarea experienĠei pozitive.
În acest cadru, învăĠământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect
psihointelectual, fizic úi socioafectiv, pentru o cât mai uúoară integrare socială.
Complexitatea finalităĠilor educaĠionale impune îmbinarea activităĠilor curriculare cu
cele extracurriculare.
Scopul activităĠilor extraúcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale,
antrenarea copiilor în activităĠi cât mai variate úi bogate în conĠinut, cultivarea
interesului pentru activităĠi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul úcolar,
oferirea de suport pentru reuúita úcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor
personale úi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.
ActivităĠile extraúcolare se desfăúoară într-un cadru informal, ce permite elevilor
cu dificultăĠi de afirmare în mediul úcolar să reducă nivelul anxietăĠii úi să-úi
maximizeze potenĠialul intelectual. ActivităĠile extracurriculare organizate împreună
cu elevii mei au conĠinut cultural, artistic, spiritual, tehnico-aplicativ sau simple
activităĠi de joc sau de participare la viaĠa úi activitatea comunităĠii locale.
Vizitele la muzee, expoziĠii, monumente úi locuri istorice, organizate selectiv –
constituie de asemenea un mijloc de a intui úi preĠui valorile culturale, folclorice úi
istorice ale poporului nostru. Ele oferă copiilor prilejul de a observa obiectele úi
fenomenele în starea lor naturală, procesul de producĠie în desfăúurarea sa, operele de
artă originale, momentele legate de trecutul istoric local, naĠional, de viaĠa úi activitatea
unor personalităĠi de seamă ale útiinĠei úi culturii universale úi naĠionale, relaĠiile dintre
oameni úi rezultatele concrete ale muncii lor, stimulează activitatea de învăĠare,
întregesc úi desăvârúesc ceea ce copiii acumulează în cadrul activită܊ilor.
În ܈coală, serbările ܈colare vin în ajutorul afirmării ܈i formării personalită܊ii
copilului. Realizarea programului artistic presupune o muncă de căutări ܈i de crea܊ie
din partea profesorului. În cadrul serbării profesorul este regizor, coregraf, pasionat
culegător de folclor, poet, interpret model pentru micii arti܈ti. ImportanĠa unor
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asemenea festivităĠi organizate la sfârúit de an úcolar, de Ziua Copilului sau sărbătorile
religioase, este deosebită. Ele lărgesc orizontul spiritual al elevilor, contribuind la
acumularea de noi cunoútinĠe, la îmbogăĠirea trăirilor afective úi sentimentelor estetice.
Pentru ca elevii să-úi motiveze participarea la această aleasă activitate, este foarte
importantă atmosfera realizată în timpul repetiĠiilor, caracterizată prin bună dispoziĠie,
dar úi prin seriozitate.
ùansa de reuúită a serbărilor este dată de varietatea programului artistic, în
măsură să valorifice talentul de recitator al unora, calităĠile vocale, de ritm úi graĠie ale
altora, dar úi destoinicia pentru realizarea costumelor úi decorurilor.
Versul, muzica vocală úi instrumentală, gimnastica ritmică, scenetele pline de
haz, armonios îmbinate, asigură varietatea úi dinamismul spectacolului. Micii artiúti
trebuie încurajaĠi, stimulaĠi, pentru a realiza buna dispoziĠie úi participarea cu interes
de-a lungul pregătirii úi desfăúurării spectacolului.
Serbările úcolare sunt momente de maximă bucurie atât pentru copii, cât úi
pentru părinĠii lor. Ele aduc lumină în suflete, dau aripi imaginaĠiei, entuziasmului úi
rămân de-a pururi ca momente de neuitat în viaĠa fiecăruia. ,,Ca să poĠi povesti sau
cânta copiilor, trebuie să-i iubeúti, să cauĠi să pricepi firea úi lumea aparte în care
trăiesc, sa útii să cobori până la nivelul personalităĠii lor.
Trebuie să iei parte împreună cu dânúii la toate manifestările sufleteúti; într-un
cuvânt, rămânând om mare, să fii cât se poate de copil’’. (G. Co܈buc) Spectacolele
constituie o altă formă de activitate extracurriculară în úcoală, prin care copilul face
cunoútinĠă cu lumea minunată a artei. Deúi această formă de activitate îl pune pe copil
în majoritatea cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei deosebită rezidă în faptul că
ea constituie o sursă inepuizabilă de impresii puternice, precum úi în faptul că apelează,
permanent, la afectivitatea copilului.
Parteneriatele ajută copiii să aibă succes la úcoală úi mai târziu, în viaĠă. Atunci
când părinĠii, copiii úi ceilalĠi membri ai comunităĠii se consideră unii pe alĠii parteneri
în educaĠie, se creează în jurul copiilor o comunitate de suport care începe să
funcĠioneze.
Parteneriatele trebuie văzute ca o componentă esenĠială în organizarea úcolii. Ele
nu mai sunt de mult considerate doar o simplă activitate cu caracter opĠional sau o
problemă de natura relaĠiilor publice.
În cadrul acestor parteneriate se pot parcurge următoarele conĠinuturi:
transmiterea unor informaĠii despre ecologie, dobândirea unor cunoútinĠe despre relaĠia
om-mediu, educarea unor comportamente úi conduite civilizate, îmbogăĠirea
vocabularului activ cu cuvinte din diferite domenii, cultivarea unor atitudini de
investigare, cercetare etc. Prin organizarea unor concursuri între clase am promovat
valori culturale úi etice fundamentale, precum úi fair play-ul competiĠional,
sensibilitatea úi personalitatea lor suferind modificări pozitive, putând uúor depista
tinere talente artistice în vederea cultivării úi promovării lor.
Activitatea extracurriculară e o componentă educaĠională valoroasă úi eficientă
căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenĠie, adoptând el, în primul rând, o
atitudine creatoare, atât în modul de realizare al activităĠii, cât úi în relaĠiile cu elevii,
asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor.

306

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, februarie, 2022
Diversitatea activităĠilor extraúcolare oferite creúte interesul copiilor pentru
úcoală úi pentru oferta educaĠională.
܇coala noastră, în ochii comunită܊ii, este rezultatul unei munci constante.
BIBLIOGRAFIE:
Cernea, Maria, ContribuĠia activităĠilor extracurriculare la optimizarea
procesului de învăĠământ, în ,, ÎnvăĠământul primar“ nr. 1 / 2000, Ed. Discipol,
Bucureúti;
Ionescu, M., Chiú, V., Mijloace de învăĠământ úi integrarea acestora în
activităĠile de instruire úi autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, ClujNapoca, 2001
Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, Adrian, ùcoala la răscruce. Schimbare
úi continuitate în curriculumul învăĠământului obligatoriu. Studiu de impact, Editura
Polirom, 2002
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Perspective de valorificare a educaĠiei nonformale úi informale
în procesul didactic

Prof. pentru înv. primar: EPURE NICOLETA

Perspectivele de valorificare a educaĠiei nonformale úi informale în procesul
didactic sunt legate de elevi úi de profesori, Ġinând seama de potenĠialul ridicat de a
susĠine motivaĠia acestor categorii de actori implicaĠi în realizarea actului educaĠional.
Din perspectiva elevilor este de dorit ca profesorii să arate interes faĠă de
preocupările elevilor din afara cadrului educaĠional formal úi să găsească modalităĠi úi
căi de valorificare a acestora. Astfel, aceútia vor fi stimulaĠi să aducă, în procesul
învăĠării formale, propriile experienĠe de învăĠare acumulate în comunitatea mică a
familiei, a prietenilor, a unui grup care împărtăúeúte hobby-uri sau interese comune.
Din perspectiva profesorilor pe lângă faptul că aceútia ar trebui să útie cum să
valorifice diversele experienĠe de învăĠare ale elevilor provenite din educaĠia
nonformală sau informală, profesorii ar trebui să găsească căi de a-úi valorifica
propriile experienĠe de învăĠare din afara învăĠării formale, pentru a dinamiza úi a
eficientiza procesele didactice pe care le construiesc.
De exemplu: În procesul de predare-învăĠare elevii sunt solicitaĠi, la începutul
studierii unei teme noi, să împărtăúească colegilor ceea ce útiu în legătură cu tema
respectivă, cum úi de unde au aflat despre un autor, un eveniment istoric, o zonă
geografică, un experiment útiinĠific etc.;
Pe parcursul abordării unei teme, elevii sunt solicitaĠi să relateze propriile
experienĠe de învăĠare nonformale sau informale care sunt asociate cu noile achiziĠii
(ce au observat într-o excursie/ vacanĠă la munte referitor la flora úi fauna specifică
acestei zone, în ce filme sau cărĠi văzute sau citite de ei au aflat ceva nou despre tema
abordată etc.);
Elevii sunt încurajaĠi să demonstreze, prin achiziĠii dobândite prin educaĠia
nonformală sau informală (din diverse domenii: muzică, dans, sport, creaĠii literare,
creaĠii plastice, filme, colecĠionarea de timbre, roci etc.), să facă asocieri între ceea ce
útiu / útiu să facă úi ceea ce tocmai au învăĠat, să nuanĠezeze cunoaúterea unei teme,
apelând la experienĠele lor de învăĠare, altele decât cele provenite din educaĠia formală;
Elevii sunt încurajaĠi să ofere exemple de învăĠare provenite din familie sau din
cercul de prieteni, relevante pentru înĠelegerea profundă a temei abordate în clasă;
Ei sunt încurajaĠi de profesor să reflecteze asupra modului în care valorifică noile
cunoútinĠe, deprinderi, atitudini, interiorizate în activităĠile lor cotidiene în cadrul
educaĠiei formale.
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Efecte scontate: elevii se simt valorizaĠi, capătă încredere în ei, învaĠă să
comunice cu ceilalĠi, au úansa de a învăĠa în mod autentic úi profund, din mai multe
perspective despre o temă, de a interioriza diverse experienĠe de învăĠare úi de a-úi
clarifica propriile valori úi atitudini faĠă de cunoaútere, interiorizează un continuum
între ceea ce învaĠă la úcoală úi ceea ce învaĠă în alte contexte, nonformale sau
informale.
Practica obiectivată a profesorilor:
Împărtăúirea unor experienĠe proprii de învăĠare referitoare la tema abordată
(dificultăĠi / satisfacĠii/ surse de informare/ modalităĠi de dezvoltare a unor deprinderi
sau ocazii de interiorizare a unor atitudini);
Relatarea unor experienĠe de învăĠare care au legătură cu tema studiată despre
care au aflat din diverse surse (lecturi, filme etc.) sau pe care le-au aflat de la prieteni,
membri ai familiei ú.a.;
Introducerea, în procesul de predare-învăĠare, a unor achiziĠii dobândite prin
educaĠia nonformală sau informală (cursuri de formare în specialitate sau în didactica
specialităĠii, cunoaúterea unei limbi străine, abilităĠi de lucru cu calculatorul, lectura
unor cărĠi, vizitarea unor expoziĠii de artă, pasiunea pentru muzică sau pentru natură
etc.);
Împărtăúirea unor experienĠe de învăĠare proprii, din care să rezulte o anumită
atitudine faĠă de cunoaútere úi un stil de lucru intelectual.
Efecte scontate: crearea unui climat stimulativ pentru elevi, satisfacĠia de a-úi
folosi întregul potenĠial cognitiv úi metacognitiv în procesul didactic.
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PROMOVAREA IMAGINII ܇COLII

Prof. înv. primar, FANGLI GETA-ORESIA
܇coala Profesională Ruscova, Maramureú

,,ùcoala nu este un institut de învăĠătură,
ci un templu ai căror preoĠi sunt profesorii’’- Regele Carol II (citatepedia.ro)

În zilele noastre, unitatea de învă܊ământ trebuie să fie pregătită să facă fa܊ă unor
cerin܊e tot mai complexe din partea societă܊ii contemporane ܈i să î܈i revendice locul
său în via܊a copiilor pe care îi educă dar ܈i în centrul comunită܊ii. Cerin܊ele
beneficiarilor fac din unitatea de învă܊ământ un cadru viu, un mediu în continuă
schimbare. Internetul, privit cu reticen܊ă ini܊ial, a devenit acum un mediu de promovare
nelimitat, prin care o ܈coala î܈i poate construi o imagine.
Deschiderea spre nou se realizează datorită cadrelor didactice pregătite, care
intervin în favoarea acestei dezvoltări continue a ܈colii. Analizând ceea ce se cere de
la unitatea de învă܊ământ, putem stabili ܈i cum anume o putem promova. Beneficiarii,
atât direc܊i, cât ܈i indirec܊i (elevii, părin܊ii, angajatorii) sunt cei ce intră în contact cu
mediul ܈colar, comunitatea fiind astfel influen܊ată de ܈coală.
Promovarea imaginii instituĠiei úi factorilor ce îúi asumă responsabilităĠile în
procesele de
descentralizare úi asigurare a calităĠii este sus܊inută de personalizarea ofertei
educaĠionale la nivel
instituĠional prin diversificarea úi flexibilizarea acesteia în funcĠie de nevoile úi
interesele partenerilor úi beneficiarilor procesului educational. Crearea úi promovarea
unei imagini instituĠionale pozitive în comunitate se realizează, în primul rând, prin
rezultatele educa܊ionale pozitive ale elevilor, părin܊ii fiind, în principiu, primii
interesa܊i de acest aspect.
Crearea acestei imagini se realizează prin fiecare cadru didactic din institu܊ie,
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educa܊ie
individualizată, adaptată la particularită܊ile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice
în strategii de predare atractive vor crea o imagine pozitivă asupra ܈colii. Promovarea
imaginii institu܊iei se realizează ܈i prin elaborarea unor proiecte la nivel local care să
vizeze multiplicarea experienĠei pozitive úi a exemplelor de bună practică în
managementul institu܊ional.
Activită܊ile extra܈colare sprijină promovarea imaginii institu܊iei ܈colare.
Activită܊ile de acest gen, cu o deosebită influen܊ă formativă, au la bază toate formele
de ac܊iuni turistice, ateliere de crea܊ie, concursuri ܈i parteneriate cu alte institu܊ii.
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Activită܊ile extracurriculare dau o alternativă sănătoasa, practică ܈i creativă de a ocupa
timpul liber al elevilor, institu܊ia de învă܊ământ ce promovează astfel de activită܊i
beneficiind de imaginea pozitivă binemeritată, atât la nivel local, cât ܈i jude܊ean sau
na܊ional.
Activitatea extracurriculară e o componentă educaĠională valoroasă úi eficientă
căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenĠie, adoptând el, în primul rând, o
atitudine deschisă ܈i inovativă, atât în modul de realizare al activităĠii, cât úi în relaĠiile
cu elevii, asigurând o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor.
Promovarea imaginii pozitive a institu܊iei ܈colare se realizează prin publicarea
tuturor reu܈itelor,internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele
܈i produsele activită܊ilor. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu
doar că putem ܊ine la curent părin܊ii cu tot ce se întâmplă în ܈coală, dar putem promova
activită܊ile ܈i implicit ܈coala în cadrul căreia acestea se desfă܈oară.
Prin combaterea violen܊ei din unitatea ܈colară, reducerea incidentelor din cadrul
acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleran܊ei ܈i a unui spirit moral-civic
pozitiv în care elevii se integrează cu u܈urin܊ă, se creează, treptat, o imagine pozitivă
a ܈colii.
În concluzie, imaginea ܈colii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce
a܈teaptă ܈i au nevoie: educa܊ie de calitate, accesul la ofertele educa܊ionale,
individualizarea învă܊ării, combaterea discriminării, reducerea violen܊ei, promovarea
unui comportament moral pozitiv ܈i participarea la activită܊i extra܈colare. ܇coala
noastră, în ochii comunită܊ii, este rezultatul unei munci constante.
Educa܊ia de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice,
fiecare contribuind individual asupra imaginii de ansamblu a institu܊iei ܈colare.
Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece această imagine pozitivă se
creează greu ܈i se poate pierde rapid.
Bibliografie:
Revista educaĠiei - Edict
http://www.scritube.com, Marketing educaĠional
Negrilă Iulian, Marketing educaĠional
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PROMOVAREA IMAGINII ܇COLII

Prof. înv. primar Faragau Liliana

Educa܊ia de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice,
fiecare contribuind individual asupra imaginii de ansamblu a institu܊iei ܈colare.
Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece această imagine pozitivă se
creează greu ܈i se poate pierde rapid.. Cerin܊ele beneficiarilor fac din unitatea de
învătămănt un cadru viu, un mediu în continua schimbare. Internetul, privit cu reticen܊ă
ini܊ial, a devenit acum un mediu de promovare infinit, prin care o ܈coala î܈i poate
construi o imagine.
Deschiderea spre nou se realizeaza datorită cadrelor didactice pregătite care
intervin in favoarea acestei dezvoltări continue a ܈colii. Analizand ceea ce se cere de
la unitatea de învă܊ământ, putem stabilii ܈i cum anume o putem promova. Beneficiarii
atat directi, cat si indirecti(elevii, părintii) sunt cei ce intră în contact cu mediul ܈colar,
comunitatea fiind astfel influen܊ată de ܈coala.
Promovarea imaginii instituĠiei úi factorilor ce îúi asumă responsabilităĠile în
procesele de descentralizare úi asigurare a calităĠii, personalizarea ofertei educaĠionale
la nivel instituĠional prin diversificarea úi flexibilizarea acesteia în funcĠie de nevoile
úi interesele partenerilor úi beneficiarilor procesului educational ܈i educaĠiei Crearea úi
promovarea unei imagini instituĠionale pozitive în comunitate se realizează, în primul
rând, prin rezultatele educa܊ionale pozitive ale elevilor, părin܊ii fiind interesa܊i în
principiu de acest aspect. Crearea acestei imagini se realizeaza prin fiecare cadru
didactic din institu܊ie, schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor
printr-o educa܊ie individualizată, adaptă la particularitătile elevului, folorirea
mijloacelor tehnologice în strategii de predare atractive vor înbunătă܊ii crea o imagine
pozitiva asupra ܈colii. Armonizarea ofertei de servicii educaĠionale úi formare
permanentă cu nevoile specifice identificate în unitatea úcolară úi comunitatea locală.
Colaborarea eficientă cu toĠi reprezentanĠii minorităĠilor etnice prin promovarea
unor proiecte focalizate pe reducerea abandonului úcolar prin Comisia de Combatere a
Discriminarii în Mediul ܇colar. Integrarea elevilor în ܈coala prin promovarea
interculturalita܊ii ܈i susĠinerea elevilor cu dezavantaj social úi conduite de risc, dar ܈i
susĠinerea elevilor în abilităĠi.
Promovarea imaginii institu܊iei se realizeaza prin elaborarea unor proiecte la
nivel local care să vizeze multiplicarea experienĠei pozitive úi a exemplarelor de bună
practică în managementul institutional.
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Activită܊ile extra܈colare sprijină promovarea imaginii institu܊iei ܈colare. Copilul
traie܈te într-o lume dominată de mass media, influen܊ele nefaste ale televizorului ܈i
calculatorului ac܊ionând asupra sănătă܊ii psihice ܈i morale. Acestea contribuie la
transformarea elevilor în persoane incapabile de a se controla comportamental ܈i
emotional. Activită܊ile de acest gen, cu o deosebită influentă formativă, au la bază
toate formele de ac܊iuni turistice, ateliere de creatie, concursuri ܈i parteneriate cu alte
institu܊ii
Activită܊ile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica ܈i creativă de a
ocupa timpul liber al elevilor, institu܊ia de învătământ ce promovează astfel de activită܊i
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât ܈i jude܊ean sau
na܊ional. Activitatea extracurriculară e o componentă educaĠională valoroasă úi
eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenĠie, adoptând el, în primul
rând, o atitudine creatoare, atât în modul de realizare al activităĠii, cât úi în relaĠiile cu
elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a
elevilor.
Promovarea imaginii pozitive a institu܊iei ܈colare se realizează prin publicarea
tuturor reu܈itelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face ܈coala accesibila.
Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ܊ine la curent
părin܊ii cu tot ce se întâmplă în ܈coala, dar putem promova activită܊ie ܈i implicit ܈coala
în cadrul căreia acestea se desfă܈oară. Prin combaretea violen܊ei din unitatea ܈colară,
reducerea incidentelor din cadrul acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea
toleran܊ei ܈i a unui spirit moral-civic pozitiv în care elevii se integrează cu u܈urin܊ă
crează o imagine pozitivă a ܈colii.
În concluzie, imaginea ܈colii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce
au ace܈tia nevoie:educa܊ie de calitate, accesul la ofertele educa܊ionale, individualizarea
învă܊ării, combaterea discriminarii, reducerea violentei, promovarea unui
comportament moral pozitiv, ܈i participarea la activita܊i extra܈colare. ܇coala noastră,
în ochii comunită܊ii, este rezultatul unei munci constante.
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ACTIVITĂğILE EXTRAùCOLARE

Prof. Farcaú Mariana Camelia
ùcoala Gimnazială Ibăneúti, jud. Mureú

În úcoala contemporană, o educaĠie eficientă, depinde de gradul în care se
pregăteúte copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine úi de măsura în care
reuúeúte să pună bazele formării personalităĠii elevilor. În acest cadru, învăĠământul are
misiunea de a-i forma pe elevi sub aspect fizic úi socioafectiv, pentru o integrare socială
cât mai uúoară. Complexitatea procesului educaĠional impune îmbinarea activităĠilor
curriculare cu cele extracurriculare, iar în acest caz, parteneriatul educaĠional devine o
necesitate; activităĠiile extracurriculare sunt deosebit de importante deoarece,
contribuie la gândirea úi completarea procesului de învăĠare. De asemenea, prin
intermediul acestora se pot dezvolta úi explora anumite înclinaĠii úi aptitudini ale
copiilor. Având un caracter atractiv, copiii participă într-o atmosferă relaxantă, cu
însufleĠire úi dăruire, la astfel de activităĠi, îmbinându-se utilul cu plăcutul.
Antrenarea copiilor în programe úi proiecte extraúcolare care vizează studierea
limbii franceze trebuie să fie o preocupare importantă a cadrelor didactice de astăzi.
Activită܊ile extra܈colare contribuie la formarea personalită܊ii elevului. Sunt importante
܈i utile. Având în vedere interesul elevilor pentru aspecte legate de cultura úi civilizaĠia
FranĠei, aceste activităĠi propun o abordare modernă, adaptată atât specificului úcolii
cât úi preferinĠelor elevilor, vis-a-vis de muzică, teatru, pictură, gastronomie
franceză încercând să combine activităĠi dedicate faptelor de limbă cât úi activităĠilor
de exprimare orală.
Ca profesor de limba franceză, în decursul mai multor ani de predare am
constatat că elevii sunt mult mai atenĠi úi mai activi când sunt solicitaĠi să desfăúoare
diferite activităĠi din domeniul limbii franceze.
Ziua Europeană a Limbilor, sărbătorită în data de 26 septembrie, a fost un
prilej pentru elevii ùcolii Gimnaziale Ibăneúti de a se implica, împreună cu profesorii
ariei curriculare limbă ܈i comunicare, în diverse activită܊i de promovare a
plurilingvismului: expuneri de planúe, concursuri de cultură generală, jocuri distractiv
educative úi numeroase momente artistice realizate de elevi cu mult talent. Obiectivele
generale ale Zilei Europene a Limbilor au inclus conútientizarea elevilor asupra
importanĠei învă܊ării limbilor străine úi diversificarea gamei de limbi învăĠate în scopul
de a creúte plurilingvismul úi înĠelegerea interculturală, precum úi promovarea
diversită܊ii lingvistice úi culturale a Europei, care trebuie să fie păstrată úi încurajată.
Pentru a celebra Ziua InternaĠională a Francofoniei pofesorii de limba
franceză de la úcolile gimnaziale din zona Reghin, Mureú, au iniĠiat un parteneriat
úcolar având următoarele obiective: dezvoltarea la elevi a dorinĠei de cunoaútere a
culturii úi civilizaĠiei franceze, cultivarea dorinĠei de a lucra în grup, dezvoltarea
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respectului pentru cultura franceză, dezvoltarea simĠului artistic úi gustului pentru
frumos. Acest proiect educativ úi-a propus, pe lângă o importantă documentare a
elevilor despre obiectivele socio-culturale ale FranĠei úi o aprofundare a valorilor
francofoniei, dezvoltarea competenĠelor de comunicare úi exprimare artistică.
Proiectul EUROPE DAY în care am fost cooptaĠi de către colegii din FranĠa úia propus să realizeze un colaj, un desen/ pictură, o fotografie sau un video plecând de
la un cuvânt din limba maternă, reprezentativ pentru Ġară. La acest proiect au fost
invitate să participe toate úcolile din comunele membre în Carta Europeană a
ComunităĠilor Rurale, din care úi comuna noastră face parte.
Elevii au reuúit astfel, prin intermediul limbii engleze sau franceze să se
manifeste creativ úi să împărtăúească frânturi din cultura úi civilizaĠia proprie tuturor
comunelor europene participante la proiect. Fiecare úcoală participantă la proiect a
trimis creaĠia tuturor celorlalte úcoli din Ġările europene participante.
Produsul final al acestui proiect a fost expoziĠia organizată în ùcoala Elementară
Publică din Puy-Lonchard Cisse, din FranĠa, cu ocazia Zilei de 9 mai, Ziua Europei.
Prin participarea la acest proiect elevii úcolii noastre au avut posibilitatea să
comunice cu alĠi elevi din Ġările participante, să afle elemente de specific cultural sau
de specific al educaĠiei din Ġările partenere, să înveĠe utilizând noile tehnologii úi să-úi
perfecĠioneze competenĠele de comunicare în limbi străine. Alte proiecte desfăúurate
în prezent în unitatea noastră sunt cele două proiecte Erasmus Sail Away, parteneri
FranĠa, CroaĠia, Grecia úi Democracy experiments in my family, parteneri Finlanda,
Polonia Serbia úi Turcia.
Activită܊ile extracurriculare au rolul de a dezvolta competen܊ele elevilor în
situa܊ii concrete de via܊ă, aceste activităĠi creând cadrul optim pentru exersarea limbii
engleze úi franceze în afara orelor de curs.
ActivităĠile extraúcolare sunt cu atât mai interesante cu cât elevii iau cunoútinĠă
cu universul mai larg al limbii úi culturii úi civilizaĠiei franceze. Aceste activităĠi,
organizate în afara orelor de clasă, fie în úcoală, fie în afara úcolii determină o
cunoaútere mai aprofundată a limbii úi civilizaĠiei franceze, lărgirea orizontului de
cunoaútere al elevilor care află lucruri noi despre răspândirea limbii franceze în lume.
Psihologul american Bruner, 1970, afirma că „oricărui copil, la orice stadiu de
dezvoltare i se poate preda cu succes orice temă, dacă se folosesc metode úi procedee
adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată într-o formă
mai simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai multă uúurinĠă úi mai temeinic
spre o deplină stăpânire a cunoútinĠelor”. Dacă avem grijă ca obiectivele instructiveducative să primeze, dar să fie prezentate în mod echilibrat úi momente recreative, de
relaxare, rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. ActivităĠile extraúcolare au efecte
benefice asupra elevilor úi îi determină să dorească să se perfecĠioneze în domeniu.
Bibliografie:
Bruner, J.S.,1970, Procesul educaĠiei intelectuale, Ed. ùtiinĠifică, Bucureúti
Cernea Maria, 2000, ContribuĠia acivităĠilor extraccurriculare la optimizarea
procesului de învăĠământ, Ed. Disciplo, Bucureúti
Stoica Marin, 2002, Pedagogie úi Psihologie, Ed. Gh. Alexandru
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UTILIZAREA INSTRUMENTELOR DIGITALE
ÎN PREDAREA ONLINE

Prof. înv. Primar Farca ܈Viorica Adina
ùcoala Gimnazială Vârfurile, jud. Arad

Perioada pe care o traversăm reprezintă pentru noi to܊i mai mult decât o
provocare obi܈nuită, întregul nostru stil de via܊ă este pus la îndoială pe o durată
nedeterminată. Tot ceea ce înseamnद proces de predare-învद܊are-evaluare a redevenit
în aten܊ia noastră sub titulatura de proces educa܊ional la distan܊ă. Cu to܊ii am fost
nevoi܊i să ne mutăm activitatea în mediul on-line ܈i am făcut cuno܈tintă cu aplica܊ii
care faciliteazद învă܊area la distan܊ă.
Învă܊area în mediul virtual este ca o ,,Юcoală altfel”, o ܈coală care se
caracterizează prin diversitate ܈i complexitate. Resursele web contribuie la schimbarea
tipului de predare dintr-un model static într-unul dinamic, în care jocule܊e simple cu
potrivire de cuvinte, puzzle-uri, quiz-uri ܈i multe alte tipuri de aplica܊ii pot sus܊ine întrun mod atractiv învă܊area. În situa܊ia în care am fost nevoi܊i ca predarea să o facem prin
intemediul mijloacelor digitale, am constatat că folosirea unor jocuri didactice
interactive în cadrul orelor prin intermediul unor aplica܊ii digitale duc la îmbunăta܊irea
rezultatelor ܈colare ale elevilor. În ,,܈coala de acasă”, pentru crearea unor resurse
interactive pentru elevi, am folosit următoarele platforme ܈i aplicaаii digitale:
Platforma educaĠională WordWall este una din acele platforme care vin în
ajutorul cadrului didactic pentru a face o lecĠie mai interactivă. Ni se propun mai multe
forme de joc, chiar úi realizând o activitate, elevul are opĠiunea să-úi schimbe aspectul
jocului, condiĠiile rămânând aceleaúi; această platformă încadreză cu succes toate
categoriile de vârstă, vine cu opĠiuni diferite de a crea úi a dezvolta creativitatea.
Aplica܊ia Wordwall este o aplica܊ie utilă pentru crearea activită܊ilor, exerci܊iilor
interactive ܈i distractive pentru copii. Este interesantă prin faptul că elevii percep aceste
exerci܊ii ca drept jocuri, dar prin aceste jocuri le dezvoltăm competen܊e, le formăm
aptitudini ܈i deprinderi utile (https://wordwall.net/ro/myactivities).
Aplica܊ia LearningApps este o aplica܊ie concepută pentru a sprijini procesele
de predare. Este un instrument potivit pentru a fi utilizat în cadrul lec܊iilor online cât ܈i
offline ܈i poate fi folosit la oricare etapă a lec܊iei. De asemenea, platforma oferă
posibilitatea de a crea conturi pentru clasele de elevi, în care elevii au posibilitatea de
a realiza sarcinile ܈i rezolva exerci܊iile digitale propuse de către cadrul didactic.
Respectiv, cadrul didactic are posibilitatea de a vizualiza corectitudinea realizării
sarcinii propuse, timpul realizării sarcinii ܈i numărul elevilor care au realizat sarcina
corect (https://learningapps.org/display?v=pbx62y15321).
WordArt este o aplica܊ie care realizează u܈or un „nor de cuvinte” – un mod
de reprezentare vizuală a unui text sau a unui ܈ir de cuvinte, în care, de obicei,
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semnifica܊ia unui element-cuvânt este relevată de mărimea acestuia relativă la celelalte
elemente. Poate fi un instrument pentru analiză de con܊inut sau pentru crearea unui
suport pentru prezentare de con܊inut, în formă grafică – statică sau interactivă.
Avantajul aplica܊iei WordArt (fa܊ă de Wordle, de exemplu) este că se pot realiza mai
multe forme de nori de cuvinte (https://wordart.com/edit/ppp1g2a5476l).
Kahoot! este o aplica܊ie u܈or de utilizat, îndrăgită de către elevi. Este accesată
de către ace܈tia de pe dispozitivul mobil sau intrând pe site-ul kahoot.it, în acest caz
putând fi folosit ܈i calculatorul sau laptopul. Este foarte important faptul că elevii
percep utilizarea acestei aplica܊ii ca pe un joc, ei nu simt că sunt evalua܊i, sunt relaxa܊i
܈i dornici de a interac܊iona ܈i mai mult cu tehnologia digitală în mediul ܈colar, în
educa܊ie. Avantajul aplica܊iei Kahoot! este că antrenează elevii în activită܊i rapide de
evaluare de cuno܈tin܊e: test, quiz, trivia (https://create.kahoot.it/details/58b421a1-21fe4fde-bc65-fdb3899c5784).
LIVRESQ este un editor de resurse educa܊ionale în format digital. Acesta
facilitează crearea de lec܊ii interactive, ce con܊in texte, galerii de imagini, anima܊ii,
audio, video, quiz-uri ܈i alte elemente, fără a fi necesare cuno܈tin܊e de programare.
Lec܊iile realizate în LIVRESQ pot fi descărcate pentru a fi folosite offline sau pot fi
partajate pe internet foarte u܈or prin Biblioteca LIVRESQ, copiii putând avea
acces la ele de pe orice tip de dispozitiv smart (telefon, tabletă, PC). Consider că
platforma LIVRESQ este ܈coala în care gândurile se pot proiecta pe ecrane, cromatic
܈i imagistic ܈i în care cadrul didactic este regizorul care jonglează cu crea܊ie, artă,
inventivitate ܈i comunicare prin idei, viziuni. Cu ajutorul editorului livresq am realizat
lec܊ii interactive interesante, îndrăgite ܈i apreciate de copii, în care învă܊area devine
mult mai u܈oară ܈i mai plăcută, accentul în demersul didactic punându-se pe elev
(https://library.livresq.com/details/6013330401f06b0007661627).
În concluzie, învă܊area trebuie să continue dincolo de ܈coală cu aceste
instrumente online accesibile tuturor. Cu multă determinare, putem face progrese
împreună ܈i, mai mult decât oricând, putem încuraja elevii să înve܊e ܈i să lucreze
independent. Se spune că cel mai bun instrument este cel pe care oamenii îl vor folosi.
În contextele online, implicarea este absolut esen܊ială ܈i aceste instrumente trebuie să
creeze o interac܊iune umană mai profundă ܈i mai semnificativă. Produsele elevilor sunt
cea mai bună dovadă a calită܊ii educa܊ionale, iar creativitatea pe care tehnologia î܊i
permite să o exprimi este ceva despre care profesori din diverse col܊uri ale lumii
vorbesc în mod constant într-un sens pozitiv.
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INTERCULTURALE ܇I SERBĂRI ܇COLARE

Prof. înv. primar Fărcăúanu Mihaela
܇coala Gimnazială ”Spiru Haret” Olteni܊a, Jud. Călăraúi

În ܈colile din România, învăĠarea într-un cadru nonformal este posibilă prin
intermediul activităĠilor extra܈colare, cadrul didactic, spre deosebire de activitatea
obi܈nuită de la clasă, având rol de coordonator, respectiv moderator. Se ܈tie faptul că
activităĠile extra܈colare îmbracă diferite forme, însă scopul lor este acela܈i, acela de
învăĠare nonformală într-un mediu în care beneficiarii direcĠi ai educaĠiei se simt
confortabil, sunt încurajaĠi să-܈i exprime opiniile fără teama că vor fi judecaĠi, să aibă
iniĠiativă, să lucreze în echipă, de aceea în ultimii ani am încercat să cooptez în
asemenea activităĠi un număr cât mai mare de elevi, feed-back-ul primit de la ei fiind
întotdeauna unul pozitiv. Prin participarea la activităĠile organizate în afara orelor de
curs, în ܈coală sau în afara ei, elevii pot să î܈i descopere talentul sau domeniul în care
ar putea excela, pot să-܈i maximizeze potenĠialul intelectual sau să-܈i dezvolte anumite
aptitudini speciale ܈i se dezvoltă multilateral.
ùcoala are misiunea de a permite fiecărui copil să crească, să-úi dezvolte spiritul,
corpul úi inima, deci inteligenĠa, sensibilitatea, creativitatea; să permită copiilor să
înveĠe să trăiască împreună, unii cu alĠii, cu persoane diferite, să-úi poată ocupa
progresiv locul în societate, să poată deveni cetăĠeni activi.
Activitatea de cercetare în domeniul interculturalităĠii în România are ca obiectiv
producerea unor concepte úi cunoútinĠe mai precise úi clare în vederea oferirii unor
argumente mai bune pentru practicile sociale úi politice din domeniul drepturilor
omului în Europa de sud-est. Deseori ne punem întrebarea cum îi putem stimula pe
copii, cum îi putem motiva pentru a deveni cetăĠeni responsabili úi creativi dacă nu
tocmai prin calitatea relaĠiei pedgogice a cărei bogăĠie este dimensiunea ei
interculturală.
Interculturalitatea este înainte de orice respectul diferenĠelor. Cadrele didactice
sunt garanĠii acestor rigori ale spiritului care veghează asupra diferenĠelor, pentru a
învăĠa, a cunoaúte úi a înĠelege ceea ce ne leagă, ceea ce ne face asemănători, ceea ce
ne apropie.
Interculturalitatea este o componentă a realităĠii zilnice din grădiniĠă si din
scoala. Tot modul de învăĠare este organizat din perspectivă interculturală, permiĠând
învăĠarea prin colaborare, comunicare úi nicidecum de marginalizare a unor copii.
Deschiderea spaĠiului scolii către comunitate úi specificul ei, organizarea unor întâlniri,
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excursii, serbări cu specific intercultural dar nu în detrimentul majorităĠii, urmareúte
realizarea obiectivelor de egalizare a úanselor în educaĠie.
ActivităĠile susĠinute în cadrul acestor proiecte ating într-o oarecare măsură úi
diversitatea religiilor úi a modurilor de viaĠă specifice, pun accent pe discutarea unor
provocări care pot fi întâlnite zi de zi, căutând soluĠii de rezolvare a acestora, solicită
fiecare latură a personalităĠii copiilor, având la bază interdisciplinaritatea, incluzând
elemente de: literatură, limbă, istorie, geografie, abilităĠi practice, educaĠie plastică úi
educaĠie civică.
În România, care este parte a Uniunii Europene, deosebirea cuvintelor nu este o
piedică în calea comunicării, căci există un limbaj comun: muzica, dansul, pictura,
respectul, iubirea, toleranĠa.
Prin aceste proiecte interculturale dorim să arătăm copiilor că ei toĠi, indiferent
de etnie, doresc acelaúi lucru: să se joace, să înveĠe, să se bucure de tot ce-i înconjoară
úi o pot face într-o relaĠie de prietenie, de respect úi întrajutorare reciprocă, într-un
climat de stabilitate úi de bună înĠelegere.
Prin intermediul proiectelor derulate, copiii, indiferent de etnie, vor afla lucruri
noi úi interesante despre cei cu care convieĠuiesc, cei care le sunt colegi sau prieteni,
indiferent de distanĠa dintre ei. Vor avea ocazia să-úi dea seama că úi ceilalĠi sunt la fel,
deúi există úi trăsături prin care diferă, trăsături care îi particularizează úi îi fac să fie
valoroúi, pentru un viitor cât mai bun împreună.
Rezultatul creaĠiilor copiilor va deveni cartea lor de vizită, dar úi a instituĠiei în
care învaĠă, carte care le va înlesni convieĠiurea într-o societate multiculturală.
Pentru luna decembrie úi, în special, săptămâna premergătoare Sfintelor
Sărbători ale Crăciunului úi Anul Nou, care însufleĠesc în aúteptare úi pe cei mai mari,
tematica sărbătorii de Crăciun se dovedeúte pe deplin eficientă în procesul instructiv –
educativ. Astfel, participarea la activităĠi dovedeúte entuziasm, interes (motivaĠie
intrinsecă), atenĠie sporită, favorizând memorarea fără efort. Iată că sfera cunoaúterii
evenimentelor din această perioadă se lărgeúte: copilul útie acum de colindatul pe la
casele oamenilor, pe când Moúul cu sacul plin vine pe la cei cuminĠi.
Povestirile pentru această tematică , precum úi povestiri colaterale, pe care
imaginaĠia bogată úi capabilă de abordări suplimentare le creează, formează capacităĠi
de înĠelegere a mesajului oral, de redare cronologică a evenimentelor biblice. Colindul
străvechi este acel cântec ce dăinuie peste ani cu o uúurinĠă de neimaginat; úi ne referim
aici la uúurinĠă de ordin melodic dar úi de vers. ܇colarul mic cântă destul de bine úi în
timp relativ scurt melodiile colindelor noastre.
Receptarea operei de artă úi implicit a frumosului folcloric nu este posibilă fără
învăĠarea unui limbaj folcloric. Elementele de folclor cu care elevii sunt familiarizaĠi
în cadrul activităĠilor extracurriclare sunt, în acelasi timp, parametri noĠiunii de
frumos. Aúadar, concomitent cu însuúirea gramaticii limbajului folclorului, se
dobândesc acele cunoútinĠe care vor constitui criterii de apreciere ale frumosului . O
cunoaútere mai profundă úi o receptare mai atentă a folclorului de către ,,micuĠii
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căutători de frumos, vor contribui în mod eficient la educaĠia estetică a acestora, vor
asigura legătura cu pământul pe care trăiesc, cu tradiĠiile locale, cu poporul úi arta
acestuia.
Proiectele ܈i serbările ܈colare pot avea ca finalită܊i albume foto, imagini filmate,
crea܊ii, colaje, portofolii, pliante, postere, publica܊ii în ziare ܈i reviste, postarea unor
imagini pe diferite site-uri sau reviste online de specialitate.
Concluzionând, proiectele educa܊ionale interculturale ܈i serbările ܈colare,
organizate cu diferite ocazii, pot contribui considerabil la promovarea imaginii ܈colii,
alături de alte activită܊i extra܈colare.
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܇coala Gimnazială “Iosif Vulcan” Holod - Bihor
G. P. N. Nr. 3 Dumbrava
Prof. pentru educatie timpurie: Fasie Mirela

În zilele noastre, unitatea de învă܊ământ este pregatită să facă fa܊ă unor cerinte
tot mai complexe din partea societă܊ii contemporane ܈i î܈i revendică locul său învia܊a
copiilor pe care îi educă, dar ܈i, în centrul comunită܊ii pe care o influen܊ează constant.
Cerin܊ele beneficiarilor fac din unitatea de învătămănt un cadru viu, un mediu în
continua schimbare. Internetul, privit cu reticen܊ă ini܊ial, a deveint acum un mediu de
promovare infinit, prin care o ܈coala î܈i poate construi o imagine.
Deschiderea spre nou se realizeaza datorită cadrelor didactice pregătite care
intervin in favoarea acestei dezvoltări continue a ܈colii. Analizand ceea ce se cere de
la unitatea de învă܊ământ, putem stabili ܈i cum anume o putem promova. Beneficiarii
atat directi, cat si indirecti (elevii, părintii) sunt cei ce intră în contact cu mediul ܈colar,
comunitatea fiind astfel influen܊ată de ܈coala.
Crearea imaginii se realizeaza prin fiecare cadru didactic din institu܊ie,
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educa܊ie
individualizată, adaptă la particularitătile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice
în strategii de predare atractive vor înbunătă܊i imaginea ܈colii. Armonizarea ofertei de
servicii educaĠionale úi formare permanentă cu nevoile specifice identificate în
unitatea úcolară úi comunitatea locală.
Colaborarea eficientă cu toĠi reprezentanĠii minorităĠilor entice prin promovarea
unor proiecte focalizate pe reducerea abandonului úcolar prin Comisia de Combatere a
Violentei. Integrarea elevilor în ܈coala prin promovarea interculturalita܊ii ܈i susĠinerea
elevilor cu dezavantaj social úi conduite de risc, dar ܈i susĠinerea elevilor în abilităĠi.
Promovarea imaginii in institu܊ie se realizeaza prin elaborarea unor proiecte la
nivel local care să vizeze multiplicarea experienĠei positive úi a exemplelor de bună
practică în managementul institutional.
Activită܊ile extra܈colare sprijină promovarea imaginii institu܊iei ܈colare. Copilul
traie܈te într-o lume dominată de mass media, influen܊ele nefaste ale televizorului ܈i
calculatorului ac܊ionând asupra sănătă܊ii psihice ܈i morale. Acestea contribuie la
transformarea elevilor în persoane incapabile de a se controla comportamental ܈i
emotional.Activită܊ile de acest gen, cu o deosebită influentă formativă, au la bază toate
formele de ac܊iuni turistice, ateliere de creatie, concursuri ܈i parteneriate cu alte
institu܊ii.
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Activită܊ile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica ܈i creativă de a
ocupa timpul liber al elevilor, institu܊ia de învătământ ce promovează astfel de activită܊i
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât ܈i jude܊ean sau
na܊ional. Activitatea extracurriculară e o componentă educaĠională valoroasă úi
eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenĠie, adoptând el, în primul
rând, o atitudine creatoare, atât în modul de realizare al activităĠii, cât úi în relaĠiile cu
elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a
elevilor.
Promovarea imaginii pozitive a institu܊iei ܈colare se realizează prin publicarea
tuturor reu܈itelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face ܈coala accesibila.
Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ܊ine la curent
părin܊ii cu tot ce se întâmplă în ܈coala, dar putem promova activită܊ie ܈i implicit ܈coala
în cadrul căreia acestea se desfă܈oară.
Prin combaretea violen܊ei din unitatea ܈colară, reducerea incidentelor din cadrul
acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleran܊ei ܈i a unui spirit moral-civic
pozitiv în care elevii se integrează cu u܈urin܊ă crează o imagine pozitivă a ܈colii.
În concluzie, imaginea ܈colii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce
au ace܈tia nevoie: educa܊ie de calitate, accesul la ofertele educa܊ionale, individualizarea
învă܊ării, combaterea discriminarii, reducerea violentei, promovarea unui
comportament moral pozitiv, ܈i participarea la activita܊i extra܈colare. ܇coala noastră,
în ochii comunită܊ii, este rezultatul unei munci constante.
Educa܊ia de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice,
fiecarecontribuind individual asupra imaginii, de ansamblu, a institu܊iei ܈colare.
Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece aceasta imagine pozitivă se
crează greu ܈i se poate pierde rapid.
Bibliografie:
Voiculescu, F., Analiza resurse – nevoi si managementul strategic in invatamânt,
2004
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܇COALA GIMNAZIALĂ TOMNATIC - G. P. P.




Educa܊ia este cel mai puternic motor al schimbărilor sociale ܈i al dezvoltării, dar
pentru activarea acestui motor sunt necesare schimbări fundamentale, care să facă
posibilă dezvoltarea unei societă܊i echitabile, bazată pe cunoa܈tere. Ar trebui ca ܈coala
să ܊ină cont de marile schimbări ale lumii moderne ܈i să rec܊ioneze prima, schimbând
sistemul educa܊ional vechi cu unul modern. Este ciudat, dar sistemul educa܊ional este
deosebit de inert ܈i este cel care, de multe ori, se schimbă ultimul. Necesitatea de
adaptare a institu܊iilor de învă܊ămînt la schimbările mediului, la nevoile individuale ale
clien܊ilor presupune implimentarea marketingului în obiectul de activitate al acestora,
cu scopul îmbunătă܊irii serviciilor, men܊inerii ܈i promovării acestor servicii în condi܊ii
de maximă eficien܊ă. Anume marketingul educa܊ional ar trebui să configureze viziunea
unei ܈coli a secolului XXI ܈i să pregătescă elevii pentru viitor.
O ܈coală trebuie să producă ܈i să ofere pie܊ei ceea ce se cere efectiv, să-܈i
orienteze activitatea în func܊ie de a܈teptările consumatorilor, mai precis a elevilor ܈i a
părin܊ilor acestora.
Marketingul este un demers ܈tiin܊ific care presupune nu numai cunoa܈terea de
cerin܊e de consum, ci ܈i anticiparea lor, adaptarea permanentă la nevoile
consumatorilor în vederea păstrării unui parteneriat bine consolidat, bazat pe
mul܊umirea familiilor. Acest demers presupune un ansamblu de metode ܈i tehnici
܈tiin܊ifice care să poată analiza cantitativ ܈i calitativ fenomenul precum ܈i previziunea
pie܊ei. De aceea, marketingul devine o func܊ie a managementului. El este o ܈tiin܊ă care
presupune asimilarea la nivelul teoriei ܈i ac܊iunii educa܊ionale, a conceptelor
semnificative din domeniul educa܊ional, crearea de concepte noi, generalizarea
teoretică ܈i reflec܊ia continuă asupra ideilor generate de practică, experimentarea unor
idei noi de investigare a consumului cultural ܈i a comportamentului consumatorilor,
elaborarea unor instrumente de previziune a pie܊ei educa܊ionale.
Particularizând, putem spune ca marketingul educa܊ional îndepline܈te
următoarele func܊ii:
–investigarea pie܊ei, a consumului de educa܊ie ܈i a mediului;
–adaptarea politicilor de marketing educa܊ioal la cerin܊ele mediului;
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–adaptarea serviciilor educa܊ionale la interesele, preferin܊ele, nevoile,
a܈teptările, exigen܊ele calitative ale consumatorilor, dar ܈i cu dezideratele politicii
educa܊ionale;
– practicarea unui management eficient al resurselor umane care, împreună cu
resursele materiale ܈i informa܊ionale să stimuleze efectele sinergice ale valorilor ܈i
serviciilor educa܊ionale ܈i să asigure realizarea obiectivelor prestabilite.
Cercetarea nevoilor reprezintă partea cea mai importantă a studiilor consacrate
cererii de educa܊ie. Sociologii consideră că, fără a examina nevoile publicului, nu se
pot evalua efectele preferin܊elor ܈i consumului de educa܊ie ܈i, implicit, parteneriatul cu
familia devine mai fragil.
O latură care trebuie avută în vedere când e vorba de marketing educa܊ional este
satisfac܊ia fa܊ă de serviciile educa܊ionale. În cadrul parteneriatului ܈coală- familie,
subiec܊ii pot fi întreba܊i direct dacă sunt sau nu satisfăcu܊i de serviciile educa܊ionale
oferite. Afirma܊iile acestora trebuie raportate la nivelul de aspira܊ii sau la a܈teptările
lor, dar ܈i la experien܊ele anterioare. Dacă se cunoa܈te ce anume a܈teaptă publicul de la
procesul educa܊ional, atunci se pot elabora strategii de marketing care să asigure
audien܊a maximă a ofertei educa܊ionale.
Multe institu܊ii educa܊ionale din ܊ările civilizate au birouri de admitere, programe
de atragere a fondurilor, asocia܊ii ale absolven܊ilor ܈i consultan܊i în promovare ܈i rela܊ii
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
institu܊iei este determinarea nevoilor ܈i dorin܊elor pie܊ei-܊intă ܈i satisfacerea prin
structura, comunicarea, pre܊urile ܈i livrarea de programe ܈i servicii viabile, competitive
܈i adecvate.
O institu܊ie cu orientare de marketing se concentrează pe cunoa܈terea ܈i
satisfacerea nevoilor beneficiarilor săi. Aceste institu܊ii recunosc că serviciile ܈i
programele bune, eficiente sunt mijloace de a satisface mai bine pia܊a-܊intă. Fără a-܈i
satisface pia܊a-܊intă, institu܊iile se vor trezi în derivă ܈i vor fi uitate. Satisfacerea
nevoilor clien܊ilor nu înseamnă că institu܊ia î܈i va neglija misiunea ܈i competen܊ele sale
distincte pentru a oferi doar programele educa܊ionale care sunt la modă la un moment
dat. Este de preferat ca institu܊iile să caute consumatori de educa܊ie care să fie interesa܊i
de oferta actuală ܈i apoi vor adapta această ofertă pentru a o face cât mai atractivă.
Bibliografie:
Miclea, M., Lemeni, G., Consiliere si orientare- Ghid de educatie pentru cariera,
2004
Voiculescu, F., Analiza resurse – nevoi si managementul strategic in invatamânt,
2004
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Învă܊ământul primar este o treaptă importantă ܈i responsabilă în cadrul
sistemului de învă܊ământ. El constituie temelia includerii copilului în activitatea asiduă
܈i ordonată dintr-o colectivitate de semeni , care este mereu în schimbare ܈i presupune
competitivitate.
܇coala îl înva܊ă pe copil să se situeze printre semeni , să se obi܈nuiască cu
anumite cerin܊e ܈i realită܊i sociale. Dar educa܊ia în familie constituie prima ܈coală a
copilului, partea cea mai importantă a pregătirii lui pentru via܊a socială ܈i productivă.
Familia trebuie să fie prima institu܊ie socială care se preocupă de asigurarea condi܊iilor
necesare dezvoltării normale a copilului. ܇coala ܈i familia sunt cei doi poli de rezisten܊ă
ai educa܊iei, care contribuie prin mijloace specifice la formarea tinerilor.
Odată cu intrarea în ܈coală, copilul trăie܈te în două lumi diferite: una a familiei,
colorată încă de afectivitatea primei copilării, cealaltă, a ܈colii, încărcată de noi
exigen܊e ܈i de promisiunile viitorului, la fel de importante. Dacă aceste medii
educa܊ionale se completează ܈i se sus܊in, ele asigură într-o mare măsură buna integrare
a copilului în activitatea ܈colară ܈i, pe plan mai general, în via܊a socială.
Obiectivul cel mai important al colaborării dintre ܈coală ܈i familie în perioada
܈colarită܊ii mici îl reprezintă sus܊inerea eforturilor copilului pentru ca acesta să
dobândească primele instrumente ale muncii intelectuale ܈i să ob܊ină succesul ܈colar.
Clasa reprezintă pentru elevi al doilea mediu de socializare, după familie. Aici elevul
va trăi ܈i experimenta, va învă܊a deprinderi sociale necesare pentru via܊ă.
În activitatea pe care o desfă܈urăm, am pornit întotdeauna de la „punctele
forte”ale elevilor ܈i cele ale noastre ca învă܊ător, cum ar fi: ce ܈tie elevul, ce poate să
facă, ce îi este îngăduit să realizeze, spre ce are înclina܊ii, de ce abilită܊i didactice
dispune. Trebuie avute în vedere ܈i „punctele slabe”pe care vrem să le îndreptăm(ce nu
܈tie elevul, ce n-a în܊eles, ce nu poate să facă, ce nu ne este îngăduit nouă ca învă܊ători
să facem). Este necesară o bună cunoa܈tere a elevilor ܈i totodată o bună cunoa܈tere a
for܊elor proprii. Folosirea metodelor interactive ( discu܊iile colective, interpretarea de
roluri, rezolvarea în grup a unor probleme, efectuarea de experien܊e) asigură condi܊iile
oportune elevilor să se afirme atât individual, cât ܈i în echipă.
În domeniul colaborării ܈coală-familie, punctul de plecare este cunoa܈terea
prealabilă a părin܊ilor de către învă܊ător, a familiei, a climatului familial. Activitatea
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educativă îmbracă ܈i în ܈coala noastră, Liceul Teoretic German „Friedrich Schiller”,
Oradea, o multitudine de forme la următoarele nivele: comitetul de părin܊i, consiliul
reprezentativ al părin܊ilor, vizitele la domiciliu, coresponden܊a cu părin܊ii, consulta܊iile
pedagogice, implicarea părin܊ilor în activită܊ile ܈colii, activită܊ile nonformale (excursii,
cercuri, serbări, aniversări, cursuri), consulta܊ii la cererea părin܊ilor. Pentru învă܊ător
înseamnă un cadru de manifestare ܈i de perfec܊ionare a calită܊ilor sale manageriale, un
moment optim de con܈tientizare ܈i de mobilizare a părin܊ilor într-un parteneriat real,
prilej de a învă܊a ܈i el din experien܊a părin܊ilor. Pentru părin܊i, adunările colective
reprezintă tot atâtea prilejuri de autoevaluare ܈i de sporire a competen܊elor educative,
de informare pedagogică avizată, decide în܊elegerea complexită܊ii fenomenului
instructiv-educativ ܈i a pozi܊iei pe care o ocupă în acest proces.
În toate cazurile de întâlniri, contacte, proiecte, raporturi mutuale, au fost
implica܊i, în mod egal, elevii ca parteneri de dialog ܈i ca beneficiari ai unor servicii
educa܊ionale de calitate necesare dezvoltării armonioase a personalită܊ii.
Beneficiile unui parteneriat:
x Cele

două instituĠii îúi cunosc mai bine nevoile úi ofertele, acĠionând în

consecinĠă;
x Îúi îmbogăĠesc úi îúi aprofundează reprezentările úi noĠiunile morale;
x Îúi cultivă gestionarea eficientă a situa܊iilor conflictuale;
x Îúi lărgesc orizontul cultural, prin acumularea unor date úi informaĠii úi prin
sistematizarea úi interpretarea lor corectă, precum úi prin crearea posibilităĠilor unei
mânuiri dezinvolte a acestor date;
x Contribuie la dezvoltarea educaĠiei umaniste, adresându-se, în primul rând,
formării unei mentalităĠi care să reflecte demnitatea omului, respectul faĠă de muncă úi
creaĠia proprie, faĠă de rezultatul ei, faĠă de munca úi rezultatele altora;
x Ajută la accesibilizarea principalelor categorii ale artei, făcându-i pe elevi să
vibreze în contact cu arta autentică úi să valorizeze creaĠiile, cu adevărat educative;
x Asigură, în mai mare măsură, egalitatea úanselor educaĠionale, pentru toĠi
elevii;
x Revigorează spiritul civic úi mentalitatea comunitară;
x Promovează, la un nivel superior, dialogul, transparenĠa úi comunicarea;
x Încurajează iniĠiativa úi participarea;
x Statuează, mai concret, disciplina úi responsabilitatea;
x Armonizează condiĠiile specifice ale unităĠii úcolare cu exigenĠele sociale, de
ordin general.
În fiecare an, când se apropie Crăciunul ܈i încep să cadă primii fulgi de nea, în
inimile noastre se na܈te o lume nouă, o lume de basm, de vis. E lumea „florilor dalbe”
܈i a „lerului ler”, e lumea care, cu nostalgie, ne aduce aminte de frumuse܊ea copilăriei,
e lumea colindelor ܈i a cântecelor de stea care umple de bucurie sfântă inimile noastre.
În scopul punerii în valoare a potenĠialului, pe care îl are relaĠionarea unităĠii de
învăĠământ cu comunitatea, Liceul Teoretic German „Friedrich Schiller”, Oradea, a

326

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, februarie, 2022
iniĠiat úi organizat programul tematic „ Seară de colinde” având ca obiective
dezvoltarea unei relaĠii active între úcoală, familie úi comunitatea locală, evidenĠierea
potenĠialului uman úi profesional al úcolii, sensibilizarea comunităĠii locale faĠă de
realizările úi nevoile úcolii, formarea părinĠilor ca parteneri, având o poziĠie bine
definită în calitate de resurse educative.
A sosit vremea colindelor ܈i a cântecelor de stea! Frumo܈ii ܈i talenta܊ii elevi ai
liceului nostrum, mar܊i, 21.12.2021, au transformat curtea ܈colii într-un tărăm magic,
de basm, luminat de minunatele colinde prin care au devenit magi ܈i vestitori ai Na܈terii
Domnului. Bucuria ܈i spiritul Sărbătorilor de iarnă au fost mărturisite de corul claselor
primare, gimnaziale ܈i de liceu care în sunetul cristalin al clopo܊eilor ne-au introdus în
atmosfera mirifică de sărbătoare.
Decembrie este o lună de magie! Acum ,,se coc” cele mai frumoase sărbători
(sărbătorile de iarnă), care ne învăluie cu magia aromelor, a culorilor úi a iubirii!
Miracolul iubirii este omniprezent în această perioadă sfântă a anului. O lume de
poveste! Aúa s-ar putea numi perioada aceasta, în care parfumul cozonacilor se
împleteúte cu cel al brazilor úi al scorĠiúoarei sau cu cel al citricelor. Copiii au invăĠat
în cadrul activităĠilor instructiv-educative desfăúurate la clasă, despre frumuseĠea úi
magia acestui anotimp. Miercuri, 15 decembrie 2021, elevii ܈colii noastre,împreună
cu copiii de la Grădini܊ele cu sec܊ii germane din ora܈, însoĠiĠi de părinĠi úi bunici, au
participat la activitatea cu tema Ornamente pentru bradul de Crăciun. La începutul
activităĠii s-au purtat discuĠii despre anotimpul iarna úi despre sărbătorile din luna
decembrie, copiii având misiunea de a confecĠiona podoabe pentru bradul lăsat de Moú
Crăciun.
Într-o atmosferă de bună dispoziĠie, copiii îndrumaĠi de cadrele didactice úi
ajutaĠi de părinĠi au confecĠionat globuleĠe, steluĠe, un Moú Crăciun ܈i au copt ܈i ornat
turtă dulce.
La sfârúitul programului, elevii úi părinĠii au împodobit bradul, au cântat colinde,
au dăruit úi primit din bucuria úi emoĠia sărbătorii de Crăciun úi au servit dulciuri.
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Promovarea úcolii prin muzică

Prof. înv. pre܈colar Fulop Carmen – Aneta
Grădini܊a cu Program Normal „Stejărelul”, Cajvana

“Muzica este graiul în care se oglindesc fără putinаă de prefăcătorie, însuЮirile
sufleteЮti ale omului”, spunea George Enescu
Muzica este útiinĠă úi artă. Ea are valenĠe cognitive, raĠionale, educative,
voliĠionale, afective úi estetice, contribuind la bogăĠia sufletească. Prin muzică
preúcolarul învaĠă să recepteze frumosul din artă úi, prin aceasta, să fie apt de a cultiva
frumosul în viaĠă, de a-úi disciplina continuu comportamentul conferindu-i
corectitudine, principialitate, frumuseĠe.
Dragostea copiilor pentru muzică este un lucru firesc. Aceasta se observă încă
din primii ani de viaĠă, în jocurile lor, care au de multe ori úi un aspect muzical.
Activitatea muzicală oferă copilului posibilitatea de a se exprima, îl activează,
responsabilizează úi valorizează.
Activitatea muzicală are un rol deosebit de important în stimularea úi
îmbunătăĠirea variatelor aspecte ale dezvoltării (fizică, socială, emoĠională) prin
intervenĠii asupra concentrării atenĠiei, a reacĠiilor, a controlului motor, coordonării,
orientării spaĠiale úi temporale, a spaĠiului perceptiv, a dezvoltării limbajului úi
însuúirea diverselor achiziĠii cognitive.
EducaĠia prin mijloace artistice, legată de atitudinea emoĠională faĠă de cele
percepute, dă o cunoaútere realist asupra lumii. Cunoaúterea lumii prin imagini artistice
muzicale, îmbogăĠeúte personalitatea copilului úi contribuie la dezvoltarea lui
multilaterală. Muzica este mai productive decât alte útiinĠe úi arte în declansarea stărilor
afective, a sentimentelor care îl fac pe om să vibreze în faĠa marilor probleme ale vieĠii
úi a unor manifestări morale. Ea este mobilizatoare úi susĠinătoare a actelor de voinĠă
úi de caracter, este sensibilizatoare prin ascuĠimea simĠului moral úi suport al
exerciĠiilor pentru formarea unor deprinderi úi obiúnuinĠe de comportament moral,
patriotic úi revoluĠionar.
Arta, în general, úi muzica, în special, din mijloc de formare intelectuala a
copilului devine úi etalon, unitate de măsură a capacităĠii acestuia. Se útie că arta,
datorită forĠei de înrâurire úi valenĠelor ei pluridimensionale, a fost folosită, din cele
mai vechi timpuri, ca mod educativ. Limbajul artelor afectează, într-un mod sau altul,
direct sau indirect, întreaga personalitate a individului. Se poate spune că arta muzicală
contribuie la dezvoltarea a celor opt inteligenĠe ale omului (dupa Gardner) nu numai a
inteligenĠei muzicale. Arta, frumosul din natură úi din viata socială impresionează úi
înnobilează sufletul omenesc, înviorandu-l, determinând adânci meditaĠii, producând
înbogăĠirea vieĠii úi luarea unor atitudini superioare.
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EducaĠia muzicală, componentă de bază a educaĠiei artistice, disciplină inclusă
în aria curriculară “Arte”, dispune de valenĠe formative multiple, vizând, aúa cum am
arătat mai sus, toate resorturile personalităĠii umane, atât pe cele afective cât úi pe cele
psihomotrice úi intelectuale.
Cântecele, jocurile cu cântec, jocurile muzicale, audiĠiile sunt mijloacele de bază
ale educaĠiei muzicale la vârsta preúcolară. Prin cântec, joc cu cântec, audiĠii muzicale,
preúcolarii se deprind să asculte muzică, îndeosebi muzică vocală, úi datorită capacităĠii
imitative, caracteristică dominantă la vârsta preúcolară li se trezeúte dorinĠa de a cânta
ei înúiúi. Astfel, se formează priceperi úi deprinderi elementare de a interpreta clar,
melodios úi expresiv piesele muzicale destinate copiilor. Plecându-se de la premise că
nu există copii afoni, ci copii insuficient educaĠi, grădiniĠa acordă pe tot parcursul
preúcolarităĠii o atenĠie deosebită cultivării vocii copiilor, dezvoltării auzului lor
muzical, dezvoltării simĠului lor ritmic, melodic úi dinamic.
Copiilor le place foarte mult să se miúte în ritmul muzicii, dar úi să cânte la
instrumente muzicale. A le oferi o paletă cât mai largă de instrumente (setul orff,
cloves, clopoĠei muzicali, boomwackers, metalofon, orgă), înseamnă a le da
posibilitatea de a-úi exprima sentimentele, trăirile, dorinĠele, în timp ce ascultarea unei
muzici adecvate stării emoĠionale din acel moment poate avea un rol autovindecător.
Automuzicoterapia are efecte atât asupra stării afectiv-emoĠionale cât úi asupra
spontaneităĠii úi creativităĠii copilului prin antrenarea unor forĠe latente, existente, dar
care încă nu au fost descoperite.
Muzica, cea mai profundă úi complexă dintre arte, este exprimarea ideilor úi
sentimentelor prin mijlocirea sunetelor muzicale. Mesajele ei sunt adresate afectivităĠii,
sensibilităĠii. Ea dă naútere unor puternice sentimente estetice care sprijină dezvoltarea
intelectuală a copiilor.
"S-a demonstrat faptul că oboseala úi durerea pot fi înlăturate cu ajutorul muzicii,
iar eliberarea de endorfine (hormone ai fericirii) se accelerează. Are un efect miraculos
în ceea ce priveúte îmbunătăĠirea calităĠii somnului, reduce depresia iar tensiunea
arterială úi ritmul cardiac se reglează.
Este foarte important ca orice părinte să pună la dispoziĠie copiilor măcar o parte
din universal vindecător al muzicii úi să facă acest lucru cât de des se poate"
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Promovarea imaginii ܈colii


Liceul Teoretic “Nagy Mózes” Târgu Secuiesc
prof. Fülöp Rita, profesoară de limbă engleză

În zilele noastre, unitatea de învă܊ământ trebuie să fie pregătită să facă fa܊ă unor
cerin܊e tot mai complexe din partea societă܊ii contemporane, mai ales din partea
beneficiarilor directi sau indirecti, parin܊ilor si viitorilor elevi ai liceului. Aceste cerin܊e
fac din unitatea de învă܊ământ un mediu în continuă schimbare.
Promovarea imaginii institu܊iei se realizează ܈i prin elaborarea unor proiecte la
nivel local in primul rând. Internetul a devenit acum un mediu de promovare nelimitat,
prin care o ܈coală î܈i poate construi o imagine. Promovarea imaginii pozitive a
institu܊iei ܈colare se realizează prin publicarea tuturor reu܈itelor, internetul devenind
cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele ܈i produsele activită܊ilor. Cu ajutorul
unui site sau a unei platforme, nu doar că putem ܊ine la curent părin܊ii cu tot ce se
întâmplă în ܈coală, dar putem promova activită܊ile ce se desfă܈oară în ܈coală, activită܈i
extracurriculare. Activită܊ile desfă܈urate la Liceul Teoretic „Nagy Mózes” sunt
promovate pe pagina de facebook a ܈colii. Pe lăngă pagina de Facebook sau a site-ului
܈colii promovăm imaginea úcolii si prin presa scrisă.
Liceul Teoretic „Nagy Mózes” din Tărgu Secuiesc este singurul liceu din ora܈
care organizează examene de limbă engleză ܈i germană, examene de cirula܊ie
interna܊ională ca examenele Cambridge, nivel B1, B2, C1 ܈i ECL (European
Consortioum for Languages) nivel A2, B1, B2, C1.
Liceul nostru a devenit centru de examinare Ecl din 2007 ܈i de atunci organizăm
în fiecare an aceste examene in limba engleză, germană ܈i română. Mai multe
profesoare de limba engleză, germană ܈i română au terminat un curs de pregătire de
evaluatori la aceste examene.
Examenele se organizează in fiecare a doua lună din an úi sunt recunoscute la
nivel european úi internaĠional. Mediul examenului ECL este Uniunea Europeană dar
certificatele sunt recunoscute ܈i pe celelalalte continente.
Sistemul de examinare ECL este un sistem deschis pentru fiecare categorie socială, de
la elevi până la salariaĠii adulĠi. El testează capacitatea orală úi scrisă de folosire a limbii
în comunicarea cotidiană pe subiecte practice, profesionale si personale, cu grade
diferite de complexitate. Examenul ECL este util în recunoaúterea internaĠională a
cunoútinĠelor lingvistice, în certificarea cunoútinĠelor de limbi străine necesare la
efectuarea de studii, cercetări sau la obĠinerea de locuri de muncă în Ġările din Europa
sau din lume. Este avantajos pentru elevii, studenĠii, salariaĠii, adulĠii care învaĠă mai
multe limbi úi vor să dispună de un portofoliu de examen de limbă echivalent.
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Certificatul ECL este un « paúaport de limbă », cu ajutorul căruia se pot recunoaúte în
cadru internaĠional rezultatele obĠinute în învăĠarea unor limbi úi a diferitelor
experienĠe lingvistice úi inter-culturale.
Avantajele examenului ECL
Fără teste de gramatică sau traduceri ĺ comunicare cotidiană pe
subiecte practice
x Posibilitate de examinare / reexaminare par܊ială
x Utilizarea dic܊ionarului permisă la proba de compunere
x Structură identică la orice limbă ܈i nivel, conform CCER
x Util la efectuarea de studii sau la obĠinerea de locuri de muncă în
străinătate
x Examen profesional în domeniul MEDICINĂ
x Taxă de examinare accesibilă
x Admitere la liceu, echivalarea probei C la Bacalaureat din 5 limbi (!)
x Valabilitate
nelimitată (!)
ĺ
sus܊inerea
examenului
de
licen܊ă/master/doctorat
x Oportunită܊i de pregătire/pretestare online ĺ https://ecl.org.ro/ro/infocandidati/exemple-de-teste
x

La examenele din liceul nostru se înscriu elevi nu numai din ܈coala nostră ci ܈i
din celelalte licee ܈i gimnazii din ora܈ ܈i din jude܊.
În fiecare octombrie se organizează Concursul Na܊ional Ecl la nivelul A2 si B2,
care are două păr܊i, o parte de Reading-în܊elegerea discursului scris ܈i o altă parte de
Listening-în܊elegerea discursului vorbit. Numărul elevilor înscri܈i cres܈e de la an la
an, elevii fiind interesa܊i de acest concurs care este sau poate fi de fapt ܈i un pre-examen
înainte de examenul propriu-zis. În fiecare an avem elevi fanaliza܊i la etapa na܊ională,
ace܈ti elevi sunt printre primii 10 pe plan na܊ional. Ei iau parte la faza na܊ională, care
constă din două părt܊, Writing ܈i Speaking. Anual avem elevi clasa܊i pe locurile I, II
sau III.
Fiind profesoară de limba engleză-germană, cu certificat de evaluator la aceste
examene, cred că prin aceste examene ܈i concursuri, dar ܈i prin pregătirea elevilor la
diferite examene de circula܊ie interna܊ională, catedra de limbi străine ܈i cea de limba si
litaratura română contribuim în mare parte la promovarea imaginii liceului nostru pe
plan local, jude܊ean si na܊ional.
Bibliografie:
www.ecl.org.ro (descrierea examenului ECL)
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SPORT ܇I SIGURAN܉Ă


܇coala Gimnazială ܇tefan Ciobotăra܈u, Lipovă܊, Vaslui
Prof. Furcoi Madalina Adnana

Promovarea imaginii institu܊iei se realizeaza prin elaborarea unor proiecte la
nivel local care să vizeze multiplicarea experienĠei pozitive úi a exemplarelor de bună
practică în managementul institutional.
În acest cadru, învăĠământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect
psihointelectual, fizic úi socioafectiv, pentru o cât mai uúoară integrare socială.
Complexitatea finalităĠilor educaĠionale impune îmbinarea activităĠilor curriculare cu
cele extracurriculare. Scopul activităĠilor extraúcolare este dezvoltarea unor aptitudini
speciale, antrenarea copiilor în activităĠi cât mai variate úi bogate în conĠinut, cultivarea
interesului pentru activităĠi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul úcolar,
oferirea de suport pentru reuúita úcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor
personale úi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.
ActivităĠile extraúcolare se desfăúoară într-un cadru informal, ce permite elevilor
cu dificultăĠi de afirmare în mediul úcolar să reducă nivelul anxietăĠii úi să-úi
maximizeze potenĠialul intelectual. ActivităĠile extracurriculare organizate împreună
cu elevii mei au conĠinut cultural, artistic, spiritual, útiinĠific, tehnico-aplicativ, sportiv
sau simple activităĠi de joc sau de participare la viaĠa úi activitatea comunităĠii locale.
Excursiile pe care le organizez contribuie la îmbogăĠirea cunoútinĠelor copiilor
despre frumuseĠile Ġării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură,
artă, cultură. Prin excursii, copiii cunosc locul natal în care au trăit, muncit úi luptat
înaintaúii lor învăĠând astfel să-úi iubească Ġara, cu trecutul úi prezentul ei.
Copiii pot cunoaúte realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit úi au
creat opere de artă scriitori úi artiúti. Excursia este cea care îl reconfortează pe copil, îi
prilejuieúte însuúirea unei experienĠe sociale importante, dar úi îmbogăĠirea orizontului
cultural útiinĠific. Excursia reprezintă finalitatea unei activităĠi îndelungate de pregătire
a copiilor, îi ajută să înĠeleagă excursiile nu numai din perspectiva evadării din
atmosfera de muncă de zi cu zi ci úi ca un act de ridicare a nivelului cultural.
Vizitele la muzee, expoziĠii, monumente úi locuri istorice, case memoriale –
organizate selectiv – constituie deasemenea un mijloc de a intui úi preĠui valorile
culturale, folclorice úi istorice ale poporului nostru. Ele oferă copiilor prilejul de a
observa obiectele úi fenomenele în starea lor naturală, procesul de producĠie în
desfăúurarea sa, operele de artă originale, momentele legate de trecutul istoric local,
naĠional, de viaĠa úi activitatea unor personalităĠi de seamă ale útiinĠei úi culturii

332

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, februarie, 2022
universale úi naĠionale, relaĠiile dintre oameni úi rezultatele concrete ale muncii lor,
stimulează activitatea de învăĠare, întregesc úi desăvârúesc ceea ce copiii acumulează
în cadrul activită܊ilor.
„Un nou mod de gândire e necesar dacă oamenii vor să supravieĠuiască.”
Albert Einstein
Proiectul educaĠional de anul acesta 2021-2022 ,,Sport în siguranĠă” este conceput
ca o modalitate de cooperare în vederea realizării cu succes a unor activităĠi
extracuriculare comune úcolilor participante.
Având in vedere accentul deosebit ce se pune din ce în ce mai pregnant pe
activităĠile extraúcolare, proiectul îúi propune să întărească relaĠia dintre educaĠia úcolară
si cea extraúcolară în scopul modelării personalităĠii elevilor si eficientizării procesului
instructiv-educativ. Prin varietatea domeniilor de activitate proiectul urmăreúte
implicarea elevilor în actiuni atractive care să-i motiveze astfel în dobândirea de noi
cunoútinĠe.
Prin participare la acest proiect elevii vor dobândi cunostinte din domeniul sanitar
úi sportiv, toate acestea ducând la formarea unui stil de viaĠă sănătos, a unui climat de
siguranĠă, menit să aducă doar beneficii.
ActivităĠile practice din domeniul sportiv,urmăresc cresterea numarului de copii
care introduc in programul zilnic practicarea exercitiului fizic.
Sportul practicat sistematic reprezintă factorul primordial in menĠinerea si
întărirea sănătăĠii,menĠinerea la un nivel superior a marilor functii vegetative, în
fortificarea musculaturii úi a sistemului nervos.
,,Mens sana in corpore sano”, ideal de viaĠă al unor înĠelepĠi antici,trebuie să
devină percept de viaĠă al omului modern.
Prin realizarea acestui proiect se doreúte să se dezvolte spiritul de iniĠiativă úi
comunicare, să se realizeze un schimb de bune practici în vederea formării unei educaĠii
demne de cetăĠean european.
În fa܊a unei societă܊i care se schimbă,operând modificări de fond ܈i formă la
nivelul tututror subsistemelor sale, învă܊ământul românesc trebuie să-܈i asume o nouă
perspectivă asupra func܊ionării ܈i evolu܊iei sale. Este necesar ca ܈coala să se afle în
dialog autentic ܈i permanent cu societatea, străduindu-se să realizeze pun܊i de legătură
între nevoile educa܊ionale ܈i perspectivele de dezvoltare economică.
În acest context, colaborarea dintre elevii, cadrele didactice ܈i părin܊ii ܈colii nu
este un proces spontan,ci unul minu܊ios gândit, ce presupune o activitate organizată,
sus܊inută, con܈tientă, îndreptată spre problemele educative ale tinerei genera܊ii. În
cadrul acestei perspective inedite, parteneriatul educa܊ional este o prioritate a
strategiilor orientate către dezvoltarea educa܊iei române܈ti.
Prin activităĠile desfăúurate în cadrul proiectului educaĠional “Sport în siguranĠă”
am încercat să conútientizăm elevii asupra pericolelor de accidentare în timpul
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desfăúurării activităĠilor sportive úi să deprindă felul în care putem acorda primul ajutor
în caz de necesitate.
De asemenea, ne-am propus să desfăúurăm activităĠi sportive menite să îi atragă
pe elevi úi să devină o alternativă sănătoasă, benefică de petrecere a timpului liber.
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PROMOVAREA IMAGINII GRĂDINI܉EI

Prof.: Furnigă Ionela
Grădini܊a nr. 2 - Otopeni

Grădini܊a este o institu܊ie de educa܊ie care are rolul de a oferi sprijin educativ
atât pentru copii cât ܈i pentru părin܊i. Misiunea noastră, a educatorilor este de a
promova un învă܊ământ deschis, flexibil, capabil să asigure accesul egal la educatie
pentru to܊i copiii indiferent de nationalitate, religie, rasă deci să ofere ܈anse egale de
dezvoltare tuturor copiilor.
Promovarea imaginii grădinitei noastre prin oferta educa܊ională este una din
܊intele proiectului de dezvoltare institu܊ionala. Prin oferta educa܊ionala grădini܊a
noastră dă posibilitatea părin܊ilor să aleaga acivită܊ile op܊ionale ܈i extracurriculare la
care doresc să participe copiii.
Activită܊ile extracurriculare au un con܊inut cultural artistic, spiritual, tehnico
aplicativ, sportive sau sunt simple activită܊i de joc sau de participare la via܊a ܈i
activitatea comunită܊ii locale. Aceste activită܊i oferă copiilor destindere, recreere, voie
bună iar unora dintre ei posibilitatea unei afirmări ܈i recunoa܈tere a aptitudinilor.
Aceste activită܊i au caracter ocazional ܈i iau forme foarte variate.
Dintre activita܊ile desfă܈urate în gradini܊a noastră amintesc doar câteva:
Ͳ Sărbătorirea zilei de na܈tere a unui copil;
Ͳ Vizionarea în grup a unor spectacole, teatru de păpu܈i;
Ͳ Excursii, drume܊ii, plimbări;
Ͳ Vizite la diferite institu܊ii din ora;܈
Ͳ Participare la concursuri locale, judetene, na܊ionale ܈i internationale avizate de
MEN
Acest tip de activită܊i îi antrenează pe copii , îi apropie de grădini܊ă, îi determină
să o îndrăgească ܈i mai mult.
Pentru ca oferta noastră să fie viabilă depunem eforturi în asigurarea unor spa܊ii
de învă܊are confortabile, sigure, adaptate nevoilor fizice, psihologice si de educa܊ie ale
fiecărui copil atât în interiorul grădini܊ei cât ܈i in curtea acesteia. Nu este suficient ca
oferta să fie cunoscută ci ܈i înteleasă îndeosebi de părin܊i ܈i copii.
Părintii vor fi informa܊i cu privire la calitatea serviciilor din grădini܊ă,
competen܊a cadrelor didactice, reursele materiale ale grădini܊ei, cadrul ambiental,
proiectele educa܊ionale ܈i parteneriatele în care grădini܊a este implicată. În realizarea
parteneriatelor sunt antrena܊i cei mai importan܊i factori in actul educational: copiii,
familia, grădini܊a ܈i comunitatea locală, iar prezen܊a sistematică a părin܊ilor ܈i a
comunită܊ii în ,,via܊a grădini܊ei,, sporesc interesul pentru educarea integrală a
copiilor.În toate tipurile de activită܊i în parteneriat, un factor important îl constituie
climatul vie܊ii de grup ܈i al rela܊iei grădini܊ă- familie- comunitate. Este necesar un

335

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, februarie, 2022
climat stimulativ pentru fiecare ,de incredere ܈i prietenie, care să facă posibilă
comunicarea liberă.
Unele activită܊i au efecte imediate, pe plan cognitiv, emotional, relational dar
trebuie subliniat faptul că influenta acestor activită܊i nu se exprimă în activită܊i
singulare ci prin sisteme de activită܊i de diferite tipuri, intr-o succesiune gradată.
Motiva܊ia unor activită܊i de parteneriat este în܊elegerea necesită܊ii de a integra
grădini܊a în mediul comunitar ca partener egal ܈i consecvent în formarea viitorului
cetă܊ean. Proiectele educa܊ionale realizate cu diferi܊i parteneri locali sunt, de obicei
foarte atractive, iar copiii participă activ ܈i eficient la acestea. Pentru ca parteneriatele
să func܊ioneze este nevoie de respect încredere reciprocă, consens cu privire la
scopurile ac܊iunii ܈i strategiilor de atingere a acestora ܈i de asumarea în comun a
drepturilor ܈i responsabilită܊ilor.
În acest an ܈colar 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 cre܈tin” – parteneriat cu Biserica
3.,, Învă܊ăm să circulăm” – parteneriat cu Poli܊ia
4.,,Pas cu pas spre viata de scolar”- parteneriat cu scoala
Prin toată activitatea desfă܈urată în grădini܊a noastră se asigură un act
educational de calitate care să contribuie la formarea unei personalităti a copilului
independente ܈i creative, la formarea unor copii sănăto܈i, activi, eficien܊i, cooperan܊i
care să se adapteze u܈or la regimul ܈colar ܈i la orice situa܊ie în via܊ă.
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„REPORTER GEO” SERVICE - LEARNING PROIECT
Proiect educativ interdisciplinar

Prof. înv. primar, Gáll Magdalena
܇coala Gimnazială „Geo Bogza”, Bălan, jud. Harghita

În proiectarea acestei activită܊i am pornit de la competen܊ele specifice ale
diferitelor discipline din programa clasei a II-a.
Scopul proiectului a fost sensibilizarea locuitorilor ܈i a autorită܊ilor locale în
vederea mobilizării acestora pentru efectuarea cură܊eniei de primăvară.
CompetenĠa urmărită: Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în rela܊ie
cu mediul natural ܈i social.
Durata proiectului – 3 săptămâni/11 ore (3 ore-Comunicare în limba română,
2 ore
Matematică ܈i explorarea mediului, 3 ore-Arte vizuale ܈i abilită܊i practice, 1 orăMuzică ܈i mi܈care, 2 ore-Dezvoltare personală).
În cadrul acestui proiect elevii au desfă܈urat o serie de activită܊i ܈i materiale
necesare pentru realizarea unui „reportaj” prin care să eviden܊iem nevoia imediată de
ecologizare a mediului natural în care trăim. Activită܊ile s-au desfă܈urat atât în ܈coală,
în sala de clasă, cât ܈i „în teren”.
Primul pas a fost analiza nevoilor de învă܊are ܈i a intereselor elevilor. Am
desfă܈urat exerci܊iul-joc „Deschizând simboluri”. Fiecare elev ܈i-a prezentat
preferin܊ele, interesele proprii, dar a aflat ܈i lucruri noi despre colegii săi.
Apoi am trecut la analiza nevoilor comunităĠii.
Am organizat „Turul comunită܊ii”, un tur al ora܈ului pentru a observa cură܊enia
în ora܈, modul în care aceasta se men܊ine, atitudinea oamenilor privind păstrarea
cură܊eniei. După „Turul comunită܊ii, împreună cu elevii, am întocmit „ Harta
comunită܊ii mele” ܈i ”Copacul problemei” pentru a stabili punctele critice din ora܈,
locurile în care sunt necesare interven܊ii pentru ecologizare.

.
După aceasta, elevii au realizat flutura܈i, afi܈e cu text ܈i imagini, pancarte, al
căror mesaj să sensibilizeze locuitorii ܈i autorită܊ile locale în vederea mobilizării
acestora pentru efectuarea cură܊eniei de primăvară.
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La orele de CLR, elevii au formulat mesajul con܊inut de flutura܈i ܈i au întocmit
un mini ghid de interviu pentru intervievarea cetă܊enilor, cu ocazia deplasării în teren.
Când toate materialele au fost pregătite, ne-am organizat pentru activitatea din
„teren”. Fiecare elev avea un ecuson/legitima܊ie „REPORTER GEO”.
Am pornit într-un nou tur al localită܊ii. Elevii, purtând pancarte, au străbătut
ora܈ul ܈i au distribuit flutura܈i trecătorilor. În anumite puncte ale ora܈ului, elevii
intervievau trecătorii cu privire la aspectul ecologic al localită܊ii.
Grupul s-a oprit la Primăria ora܈ului unde urma să se întâlnească cu domnul
Primar. Aici, un grup de „reporteri”, precum jurnali܈tii adevăra܊i, i-au adresat domnului
primar un set de întrebări specifice ac܊iunii noastre.
Nu au lipsit momentele de reflec܊ie. După fiecare activitate, în clasă sau în teren,
am avut momente de reflec܊ie în grup, discu܊ii după fiecare activitate, analiza activită܊ii,
împărtă܈irea impresiilor cu scopul de a identifica punctele tari ܈i punctele slabe ale
activită܊ii.
Împreună cu elevii am experimentat un alt fel de a învă܊a, iar rezultatele au fost
pe măsură.
Copiii ܈i-au format o serie de competen܊e derivate din competen܊a generală
urmărită în cadrul proiectului:
Ͳ exprimarea unor idei, sentimente, păreri prin intermediul limbajelor
conven܊ionale;
Ͳ participarea cu interes la dialoguri, în diferite contexte de comunicare;
Ͳ efectuarea de drume܊ii în scopul de a observa mediul înconjurător;
Ͳ identificarea consecin܊elor unor ac܊iuni ale omului asupra mediului înconjurător;
Ͳ realizarea de produse utile ܈i/sau estetice combinând materiale u܈or de prelucrat
܈i tehnici accesibile;
Ͳ Scrierea unor mesaje, în diverse contexte de comunicare;
Ͳ participarea cu interes la dialoguri, în diferite contexte de comunicare;
Ͳ explorarea abilită܊ilor de rela܊ionare cu ceilal܊i;
Activitatea a avut un impact pozitiv nea܈teptat asupra comunită܊ii, dar ܈i asupra
elevilor. Ace܈tia au realizat că învă܊area se poate produce oriunde, în orice context.
Proiectul s-a finalizat cu „Sărbătorirea rezultatelor”.
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Într-un cadru festiv, to܊i elevii au fost aprecia܊i ܈i au primit diplome pentru
activitatea desfă܈urată.

Mesaj de sensibilizare – flutura܈i
Oameni mari!
Noi, cei mici, vă rugăm să ne ajuta܊i să schimbăm fa܊a ora܈ului nostru. Cine
nu ܈i-ar dori un ora ܈mai curat, mai frumos, mai vesel?
Stă în puterea voastră să înfrumuse܊a܊i ora܈ul! Privi܊i în jur! Vă
place ceea ce vede܊i? Dacă DA, gândi܊i-vă ce a܊i putea face mai bine, dacă NU,
ÎNCERCA܉I SĂ GĂSI܉I SOLU܉II!
Ora܈ul nostru este oglinda noastră!
Acum, în prag de sărbătoare, îndemna܊i-vă apropia܊ii, cunoscu܊ii să contribuie cu mic, cu mare la cură܊enia de
primăvară! Copacii ܈i florile pe care le ve܊i planta acum vor însufle܊i ܈i vor umple de culoare împrejurimile.
Să încercăm, apoi, să păstrăm ceea ce am făcut, pentru ca acest mic loc să pară mereu îmbrăcat ca de
sărbătoare. Stă în puterea voastră, a noastră, a tuturor, ca Bălanul să devină SMARALDUL HARGHITEI, de
ce nu, al ROMÂNIEI!



Ghid de interviu
Bună ziua!
Sunt Reporter Geo ܈i a ܈dori să vă adresez câteva întrebări. Sunte܊i de acord să ne răspunde܊i?
• Cum vi se pare ora܈ul nostru?
• Ce crede܊i că ar trebui să facem pentru a avea un ora ܈mai frumos?
• Dumneavoastră ce a܊i putea face în acest sens?
• Dacă s-ar organiza o campanie de ecologizare, a܊i participa?
• Crede܊i că ar fi nevoie de mai multe flori în ora?܈
• Ce crede܊i că s-ar putea face pentru cură܊area Oltului?
Vă mul܊umesc pentru timpul acordat! La revedere!
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PROMOVAREA IMAGINII ܇COLII

Prof. Gana Marta
Grădini܊a cu program prelungit Mo܈ni܊a Veche, Jud. Timi܈

În zilele noaste, unitatea de învă܊ământ este pregatită să facă fa܊ă unor cerinte tot
mai complexe din partea societă܊ii contemporane ܈i î܈i revendică locul său în via܊a
copiilor pe care îi educă, dar ܈i, în centrul comunită܊ii pe care o influen܊ează constant.
Cerin܊ele beneficiarilor fac din unitatea de învătămănt un cadru viu, un mediu în
continua schimbare. Internetul, privit cu reticen܊ă ini܊ial, a devenit acum un mediu de
promovare infinit, prin care o ܈coala î܈i poate construi o imagine.
Deschiderea spre nou se realizeaza datorită cadrelor didactice pregătite care
intervin in favoarea acestei dezvoltări continue a ܈colii. Analizand ceea ce se cere de
la unitatea de învă܊ământ, putem stabilii ܈i cum anume o putem promova. Beneficiarii
atat directi, cat si indirecti(elevii, părintii) sunt cei ce intră în contact cu mediul ܈colar,
comunitatea fiind astfel influen܊ată de ܈coala.
Promovarea imaginii instituĠiei úi factorilor ce îúi asumă responsabilităĠile în
procesele de descentralizare úi asigurare a calităĠii, personalizarea ofertei educaĠionale
la nivel instituĠional prin diversificarea úi flexibilizarea acesteia în funcĠie de nevoile
úi interesele partenerilor úi beneficiarilor procesului educational ܈i educaĠiei Crearea úi
promovarea unei imagini instituĠionale pozitive în comunitate se realizează, în primul
rând, prin rezultatele educa܊ionale pozitive ale elevilor, părin܊ii fiind interesa܊i în
principiu de acest aspect.
Crearea acestei imagini se realizeaza prin fiecare cadru didactic din institu܊ie,
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educa܊ie
individualizată, adaptă la particularitătile elevului, folorirea mijloacelor tehnologice în
strategii de predare atractive vor înbunătă܊ii crea o imagine pozitiva asupra ܈colii.
Armonizarea ofertei de servicii educaĠionale úi formare permanentă cu nevoile
specifice identificate în unitatea úcolară úi comunitatea locală.
Colaborarea eficientă cu toĠi reprezentanĠii minorităĠilor etnice prin promovarea
unor proiecte focalizate pe reducerea abandonului úcolar prin Comisia de Combatere a
Discriminarii în Mediul ܇colar. Integrarea elevilor în ܈coala prin promovarea
interculturalita܊ii ܈i susĠinerea elevilor cu dezavantaj social úi conduite de risc, dar ܈i
susĠinerea elevilor în abilităĠi.
Promovarea imaginii institu܊iei se realizeaza prin elaborarea unor proiecte la
nivel local care să vizeze multiplicarea experienĠei pozitive úi a exemplarelor de bună
practică în managementul institutional.
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Activită܊ile extra܈colare sprijină promovarea imaginii institu܊iei ܈colare. Copilul
traie܈te într-o lume dominată de mass media, influen܊ele nefaste ale televizorului ܈i
calculatorului ac܊ionând asupra sănătă܊ii psihice ܈i morale. Acestea contribuie la
transformarea elevilor în persoane incapabile de a se controla comportamental ܈i
emotional. Activită܊ile de acest gen, cu o deosebită influentă formativă, au la bază
toate formele de ac܊iuni turistice, ateliere de creatie, concursuri ܈i parteneriate cu alte
institu܊ii
Activită܊ile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica ܈i creativă de a
ocupa timpul liber al elevilor, institu܊ia de învătământ ce promovează astfel de activită܊i
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât ܈i jude܊ean sau
na܊ional. Activitatea extracurriculară e o componentă educaĠională valoroasă úi
eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenĠie, adoptând el, în primul
rând, o atitudine creatoare, atât în modul de realizare al activităĠii, cât úi în relaĠiile cu
elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a
elevilor.
Promovarea imaginii pozitive a institu܊iei ܈colare se realizează prin publicarea
tuturor reu܈itelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face ܈coala accesibila.
Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ܊ine la curent
părin܊ii cu tot ce se întâmplă în ܈coala, dar putem promova activită܊ie ܈i implicit ܈coala
în cadrul căreia acestea se desfă܈oară.
Prin combaretea violen܊ei din unitatea ܈colară, reducerea incidentelor din cadrul
acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleran܊ei ܈i a unui spirit moral-civic
pozitiv în care elevii se integrează cu u܈urin܊ă crează o imagine pozitivă a ܈colii.
În concluzie, imaginea ܈colii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce
au ace܈tia nevoie: educa܊ie de calitate, accesul la ofertele educa܊ionale, individualizarea
învă܊ării, combaterea discriminarii, reducerea violentei, promovarea unui
comportament moral pozitiv, ܈i participarea la activita܊i extra܈colare. ܇coala noastră,
în ochii comunită܊ii, este rezultatul unei munci constante.
Educa܊ia de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice,
fiecare contribuind individual asupra imaginii, de ansamblu, a institu܊iei ܈colare.
Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece aceasta imagine pozitivă se
crează greu ܈i se poate pierde rapid.
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Importan܊a activită܊ilor educative realizate în online
pentru promovarea imaginii ܈colii

Ganaite Mirela
܇coala Gimnazială ,,Stefan Luchian”, Moinesti, Jud. Bacau

Educa܊ia este cel mai puternic motor al schimbărilor sociale ܈i al dezvoltării, dar
pentru activarea acestui motor sunt necesare schimbări fundamentale, care să facă
posibilă dezvoltarea unei societă܊i echitabile, bazată pe cunoa܈tere. Ar trebui ca ܈coala
să ܊ină cont de marile schimbări ale lumii moderne ܈i să rec܊ioneze prima, schimbând
sistemul educa܊ional vechi cu unul modern. Este ciudat, dar sistemul educa܊ional este
deosebit de inert ܈i este cel care, de multe ori, se schimbă ultimul. Necesitatea de
adaptare a institu܊iilor de învă܊ămînt la schimbările mediului, la nevoile individuale ale
clien܊ilor presupune implimentarea marketingului în obiectul de activitate al acestora,
cu scopul îmbunătă܊irii serviciilor, men܊inerii ܈i promovării acestor servicii în condi܊ii
de maximă eficien܊ă. Anume marketingul educa܊ional ar trebui să configureze viziunea
unei ܈coli a secolului XXI ܈i să pregătescă elevii pentru viitor.
O ܈coală trebuie să producă ܈i să ofere pie܊ei ceea ce se cere efectiv, să-܈i
orienteze activitatea în func܊ie de a܈teptările consumatorilor, mai precis a elevilor ܈i a
părin܊ilor acestora. Marketingul este un demers ܈tiin܊ific care presupune nu numai
cunoa܈terea de cerin܊e de consum, ci ܈i anticiparea lor, adaptarea permanentă la nevoile
consumatorilor în vederea păstrării unui parteneriat bine consolidat, bazat pe
mul܊umirea familiilor. Acest demers presupune un ansamblu de metode ܈i tehnici
܈tiin܊ifice care să poată analiza cantitativ ܈i calitativ fenomenul precum ܈i previziunea
pie܊ei. De aceea, marketingul devine o func܊ie a managementului. El este o ܈tiin܊ă care
presupune asimilarea la nivelul teoriei ܈i ac܊iunii educa܊ionale, a conceptelor
semnificative din domeniul educa܊ional, crearea de concepte noi, generalizarea
teoretică ܈i reflec܊ia continuă asupra ideilor generate de practică, experimentarea unor
idei noi de investigare a consumului cultural ܈i a comportamentului consumatorilor,
elaborarea unor instrumente de previziune a pie܊ei educa܊ionale.
Particularizând, putem spune ca marketingul educa܊ional îndepline܈te
următoarele func܊ii:
– investigarea pie܊ei, a consumului de educa܊ie ܈i a mediului;
– adaptarea politicilor de marketing educa܊ioal la cerin܊ele mediului;
– adaptarea serviciilor educa܊ionale la interesele, preferin܊ele, nevoile,
a܈teptările, exigen܊ele calitative ale consumatorilor, dar ܈i cu dezideratele politicii
educa܊ionale;
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– practicarea unui management eficient al resurselor umane care, împreună cu
resursele materiale ܈i informa܊ionale să stimuleze efectele sinergice ale valorilor ܈i
serviciilor educa܊ionale ܈i să asigure realizarea obiectivelor prestabilite.
Cercetarea nevoilor reprezintă partea cea mai importantă a studiilor consacrate
cererii de educa܊ie. Sociologii consideră că, fără a examina nevoile publicului, nu se
pot evalua efectele preferin܊elor ܈i consumului de educa܊ie ܈i, implicit, parteneriatul cu
familia devine mai fragil.
O latură care trebuie avută în vedere când e vorba de marketing educa܊ional este
satisfac܊ia fa܊ă de serviciile educa܊ionale. În cadrul parteneriatului ܈coală- familie,
subiec܊ii pot fi întreba܊i direct dacă sunt sau nu satisfăcu܊i de serviciile educa܊ionale
oferite. Afirma܊iile acestora trebuie raportate la nivelul de aspira܊ii sau la a܈teptările
lor, dar ܈i la experien܊ele anterioare. Dacă se cunoa܈te ce anume a܈teaptă publicul de la
procesul educa܊ional, atunci se pot elabora strategii de marketing care să asigure
audien܊a maximă a ofertei educa܊ionale.
Multe institu܊ii educa܊ionale din ܊ările civilizate au birouri de admitere, programe
de atragere a fondurilor, asocia܊ii ale absolven܊ilor ܈i consultan܊i în promovare ܈i rela܊ii
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
institu܊iei este determinarea nevoilor ܈i dorin܊elor pie܊ei-܊intă ܈i satisfacerea prin
structura, comunicarea, pre܊urile ܈i livrarea de programe ܈i servicii viabile, competitive
܈i adecvate.
O institu܊ie cu orientare de marketing se concentrează pe cunoa܈terea ܈i
satisfacerea nevoilor beneficiarilor săi. Aceste institu܊ii recunosc că serviciile ܈i
programele bune, eficiente sunt mijloace de a satisface mai bine pia܊a-܊intă. Fără a-܈i
satisface pia܊a-܊intă, institu܊iile se vor trezi în derivă ܈i vor fi uitate. Satisfacerea
nevoilor clien܊ilor nu înseamnă că institu܊ia î܈i va neglija misiunea ܈i competen܊ele sale
distincte pentru a oferi doar programele educa܊ionale care sunt la modă la un moment
dat. Este de preferat ca institu܊iile să caute consumatori de educa܊ie care să fie interesa܊i
de oferta actuală ܈i 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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PLANIFICARE SĂPTĂMÂNALĂ (ADAPTATĂ ܇I PT. ON-LINE)
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: CINE SUNT, SUNTEM
PROIECT: SUNT ROMÂN
SUBTEMA: „POVESTEA ROMÂNIEI”
PERIOADA: 22-26.11.2020


EDUCATOARE: GAVRI ܇ANGELA


GRUPA: „Buburuzelor” nivel I ܈i II
ZIUA/
DATA

ADP (activită܊i ALA1
de dezvoltare
(activită܊i liber
personal)
alese)

ANUL ܇COLAR: 2021-2022
ACTIVITĂ܉I PE DOMENII
EXPERIEN܉IALE
Disciplina

ASINCRON
L
ÎD(Întâlnirea
22.11.
de diminea܊ă):
2021
„Mă nuesc…܈i
sunt cetă܊ean
român”
„De܈teaptă-te
române!”
https://youtu.b
e/Eb3Fedzb_w
8
R (Rutine):
„Sunt român!”
-deprinderea
de a-Юi
manifesta
patriotismul
T (Tranzi܊ii):
„Jocul
românesc!”
https://youtu.b
e/FsP566Qg1U
k
M
ÎD(Întâlnirea
23.11.
de diminea܊ă):
2021
„De܈teaptă-te
române!”
https://youtu.b
e/Eb3Fedzb_w
8

Bibliotecă:
-Citim imagini
despre
România.
„România”memorizare
܇tiin܊ă:
„Sorteză
culorile
tricolorului”
-puzzle
https://www.ji
gsawplanet.co
m/?rc=play&pi
d=37e34b3d9d
30

DLC +DEC
(domeniul
limbă ܈i
comunicare +
domeniul
estetic ܈i
creative-ed.
muzicală)

Joc de rol:
„De-a solda܊ii
la paradă”
„Prezentăm
onorul”

D ܇+DOS
(domeniul
܈tiin܊ăcunoa܈terea
mediului +
domeniul om
܈i societate-

Bibliotecă:
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Tema ܈i forma
de realizare
SINCRON
„܉ara mea”
-lectura
educatoarei
(https://youtu.be
/yk2frPaQxr0)

ALA 2
(activită܊i
recreative/
liber alese)
ASINCRON
-Jocuri
distractive/ de
miЮcare în aer
liber.
„܉ară, ܊ară,
vrem osta܈i”

„De܈teaptă-te
române!”
-audiаie
muzicală „Imnul
României”
https://youtu.be/
Eb3Fedzb_w8

„Jocul
românesc!
”https://youtu.
be/FsP566Qg1
Uk

SINCRON
„Costumul
popular”
-observare
https://youtu.be/
6UMywYSQGh
g

-Jocuri
distractive/ de
miЮcare în aer
liber.
„Parada
militară”
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M
24.11.
2021

J
25.11.
2021

R (Rutine):
Unde-i unul,
nu-i putere, la
nevoi ܈i la
durere/ Unde-s
doi, puterea
cre܈te...!
(deprinderea
de a fi uniаi)
T (Tranzi܊ii):
„Sunt român,
român voinic!”
https://youtu.b
e/89pLOcOUu
Qw
ÎD(Întâlnirea
de diminea܊ă):
„Bună
diminea!
Numele meu
este…܈i sunt
român/
româncă”
„De܈teaptă-te
române!”
https://youtu.b
e/Eb3Fedzb_w
8
R (Rutine):
„Sunt român!”
-deprinderea
de a-Юi
manifesta
patriotismul
T (Tranzi܊ii):
„Portul
românesc!”
https://youtu.b
e/rnzxxyAMyIk
ÎD(Întâlnirea
de diminea܊ă):
„Bună
dimine܊a
româna܈i”
„De܈teaptă-te
române!”
https://youtu.b
e/Eb3Fedzb_w
8
R (Rutine):
„Hai să dăm

„Costumul
tradi܊ional”
-antrenament
grafic
(decorare cu
motive
tradiаionale
româneЮti)

abilită܊i
practice)

܇tiin܊ă:
„Ajută
româna܈ul să
ajungă la
steag/ la ܊ara
lui”- labirint
Artă:
„ Cravata
tricoloră”
-decupare,
Юnuruire
„Sunt român”
-audiаie
https://youtu.b
e/89pLOcOUu
Qw

D܇+DOS
(domeniul
܈tiin܊ămatematică+
domeniul om
܈i societate)

Artă:
„Felicitare
pentru ܊ara
mea”
- colaj cu
materiale din
natură
(crenguаe,
pietricele,
scoici,
seminаe…)
„Harta
României” -

DLC+DEC
(domeniul
limbă ܈i
comunicare+
domeniul
estetic ܈i
creativ)

ASINCRON
-confecаionare
din hârtie,
lingura de lemn,
materiale
naturale…

SINCRON
„Alege primul
stegule”܊
-predare
numărul Юi cifra
1 (niv.1),
cons.(niv.II)
(https://youtu.be
/rYIaKkaHpz4)
„Nu uita că e܈ti
român”
https://youtu.be/
h0ZxN7bg7mA

SINCRON
„Legenda
tricolorului”
- poveste
ilustrată
(https://youtu.be
/XJByv5o1jfU)
-colorare,
înЮirare diferite
obiecte (paste)
respectând
ordinea
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„Portul
românesc!”
https://youtu.b
e/rnzxxyAMyI
k

-Jocuri
distractive/ de
miЮcare în aer
liber.
„Dacii ܈i
romanii”
„Povestea
cifrei 1”
-vizionare
https://youtu.b
e/foiMLs1Rmn
I

-Jocuri
distractive/ de
miЮcare în aer
liber.
„Atinge
stegule܊ul”
„Hora mare!”
https://youtu.b
e/G4jeX0qHx
H8
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V
26.11.
2021

mână cu
mână!”
-deprinderea
de afi uniаi.
T (Tranzi܊ii):
„Bat din palme
clap-claplap…!”
https://youtu.b
e/lWRD1IBh4r
0
OP ܉-Ed.
financiară
ÎD(Întâlnirea
de diminea܊ă):
„La mul܊i ani,
România/
români!”
„De܈teaptă-te
române!”
https://youtu.b
e/Eb3Fedzb_w
8
R (Rutine):
„Sunt român!”
-deprinderea
de a-Юi
manifesta
patriotismul
T (Tranzi܊ii):
„Solda܊ii la
instruc܊ie”
-mers cadenаat

trasează peste
linia punctată
Joc de masă:
„Caută
umbra”,
„Alege úi
potriveúte”-joc
-puzzle
https://www.ji
gsawplanet.co
m/?rc=play&pi
d=03c18f2edc
b6
Construc܊ii:
„Zid de
apărare”
„Cetatea de la
Alba Iulia”
(cuburi, lego,
cutii carton…)

culorilor
drapelului.

D܇+DPM
(domeniul
܈tiin܊ămatematică+
domeniul
psihomotric)

Nisip ܈i apă:
„Din orezul
colorat,
tricolorul am
realizat”
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SINCRON
„Grupează
piesele după
cum î܊i cer”
-joc logic
(tricolorul)
(trusa logi-forme
geom.. sau lego,
jetoane carton/
hârtie,
capace…)
ASINCRON
„Joc Hora”
-dans popular
https://youtu.be/
hhRelbxSx0Y

-Jocuri
distractive/ de
miЮcare în aer
liber.
„Alunelu!”
-dans
https://youtu.b
e/J4EnJE9a64
U
„Unirea pe
în܊elesul
copiilor”
https://youtu.b
e/zQvnyCmP5
Ds
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„Neghini܊ă” – fericită copilărie


Gergely Erika-Magdolna – profesor în învă܊ământul pre܈colar
Grădini܊a cu Program Prelungit „Neghini܊ă”, Cluj-Napoca

Grădini܊a cu Program Prelungit „Neghini܊ă” din Cluj-Napoca este situat în
cartierul Dâmbul Rotund ܈i deserve܈te o comunitate mare, este un spa܊iu educativ nu
doar pentru copiii din zonă, ci ܈i pentru familiile ale căror membrii lucrează în preajmă.
“Dacă un copil trăieúte într-un mediu stimulativ,
ÎnvaĠă să fie încrezător.
Dacă un copil trăieúte într-un mediu de corectitudine,
ÎnvaĠă să fie drept.
Dacă un copil trăieúte în siguranĠă,
ÎnvaĠă să aibă încredere în el.
Dacă un copil trăieúte în acceptare úi prietenie,
ÎnvaĠă să iubească lumea.” (D. L. Nolte)
În Grădiniаa cu Program Prelungit „Neghini܊ă” func܊ionează 12 grupe de copii,
dintre care grupa combinată maghiară „Albinu܊ele” este cu predare de limba maghiară.
Motto-ul grupei combinate maghiare „Albinu܊ele”:
„Copilul trebuie primit prin respect, educat prin dragoste Юi pornit la drum din
grădiniаă prin libertate.” (Rudolf Steiner)
Povestea grupei:
Grupa combinată maghiară „Albinu܊elor” este precum un stup: mereu în mi܈care,
plin de entuziasm ܈i harnic. Este locul unde copiii se simt acasă, având la dispozi܊ie un
spa܊iu adecvat vârstei, cu centre tematice dotate, jucării bine alese, din materiale
naturale, de calitate. Este locul unde ܈i-ar lăsa fiecare părinte puiu܊ul ܈tiindu-l în
siguran܊ă, ocrotit, iubit ܈i educat.
Educatoarele grupei, Farkas Andrea ܈i Gergely Erika Magdolna, colege de grupă
de peste 16 ani, conferă activită܊ii instructiv-educative stabilitate, experien܊ă ܈i

347

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, februarie, 2022
încredere reu܈ind să se creeze o atmosferă plăcută ܈i de colaborare continuă în
activită܊ile zilnice atât cu copiii, cât ܈i cu părin܊ii, comunitatea.
Vechimea de peste 20 de ani în învă܊ământ ܈i dobândirea gradelor didactice prin
perfec܊ionare în cazul ambelor educatoare definesc echipa „Albinu܊elor” care planifică,
proiectează, derulează ܈i organizează activită܊ile grupei cu entuziasm, răbdare ܈i
dragoste.
Valorile grupei
Siguran܊a fizică, psihică ܈i emo܊ională a copiilor
Responsabilitate fa܊ă de copii, familie, grădini܊ă, comunitate
Comunicare, cooperare
Optimism
Dinamism
Corectitudine
Consecven܊ă
Răbdare
Regulile Albinu܊elor
€ Fii harnic! €
Ɔ Iube܈te florile! Ɔ
ƈ Ascultă-i pe ceilal܊i! ƈ
ƀ Fii vesel!ƀ
Ɓ Ajută-܊i colegii la nevoie! Ɓ
! Fii respectuos!
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PROMOVAREA IMAGINII ܇COLII

Gheorghila ܈Cristina,
Palatul Copiilor Târgovi܈te

Educatia nonformala a fost definita de catre J. Kleis drept “orice activitate
educationala, intentionata si sistematica, desfasurata de obicei in afara scolii
traditionale, al carei continut este adaptat nevoilor individului si situatiilor speciale,
in scopul maximalizarii invatarii si cunoasterii si al minimalizarii problemelor cu care
se confrunta acesta in sistemul formal (stresul notarii in catalog, disciplina impusa,
efectuarea temelor)”.
Din punct de vedere etimologic, termenul de educatie nonformala isi are
originea in latinescul “nonformalis”, preluat cu sensul “in afara unor forme
special/oficial organizate pentru un anume gen de activitate”. Nonformal nu e sinonim
cu needucativ, ci desemneaza o realitate educationala mai putin formalizata sau
neformalizata, dar intotdeauna cu efecte formativ-educative. Din punct de vedere
conceptual, educatia nonformala cuprinde ansamblul activitatilor si al actiunilor care
se desfasoara intr-un cadru institutionalizat, in mod organizat, dar in afara sistemului
scolar, constituindu-se ca “o punte intre cunostintele asimilate la lectii si informatiile
acumulate informal”.
Crearea acestei imagini se realizează prin fiecare cadru didactic din institu܊ie,
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educa܊ie
individualizată, adaptată la particularită܊ile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice
în strategii de predare atractive vor crea o imagine pozitivă asupra ܈colii. Promovarea
imaginii institu܊iei se realizeaza ܈i prin elaborarea unor proiecte la nivel local care să
vizeze multiplicarea experienĠei pozitive úi a exemplelor de bună practică în
managementul institu܊ional.
Activită܊ile extra܈colare sprijină promovarea imaginii institu܊iei ܈colare.
Activită܊ile de acest gen, cu o deosebită influen܊ă formativă, au la bază toate formele
de ac܊iuni turistice, ateliere de crea܊ie, concursuri ܈i parteneriate cu alte institu܊ii.
Activită܊ile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica ܈i creativă de a ocupa
timpul liber al elevilor, institu܊ia de învă܊ământ ce promovează astfel de activită܊i
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât ܈i jude܊ean sau
na܊ional.
Activitatea extracurriculară e o componentă educaĠională valoroasă úi eficientă
căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenĠie, adoptând el, în primul rând, o
atitudine deschisă ܈i inovativă, atât în modul de realizare al activităĠii, cât úi în relaĠiile
cu elevii, asigurând o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor.
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Promovarea imaginii pozitive a institu܊iei ܈colare se realizează prin publicarea
tuturor reu܈itelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele
܈i produsele activită܊ilor. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu
doar că putem ܊ine la curent părin܊ii cu tot ce se întâmplă în ܈coala, dar putem promova
activită܊ile ܈i implicit ܈coala în cadrul căreia acestea se desfă܈oară.
Se útie că succesele au efecte stimulatoare, că ele sporesc capacitatea creatoare
úi eficienĠa manifestării noastre. Oamenii care au obĠinut succese produc mai mult úi
mai bine decât cei neapreciaĠi.
Lauda succesuală este o primă manifestare a opiniei publice, ea a avut din cele
mai vechi timpuri un caracter recompensator. Ca să-úi atingă scopul, lauda trebuie
făcută în public. Înmânarea de diplome úi distincĠii, comunicarea rezultatelor la
încercări, concursuri úi olimpiade este bine să se facă faĠă cu toĠi elevii unităĠilor
respective. Caracterul recompensator al laudei este ilustrat de faptul că uneori ea este
însoĠită úi de recompense materiale, acordare de titluri sau privilegii, căci ceea ce nu se
poate plăti efectiv prin bunurile materiale trebuie recompensat cel puĠin simbolic.
Prin compararea rezultatelor, prin evidenĠierea fruntaúilor úi indicarea lor ca
modele demne de urmat, asemenea manifestări exercită o influenĠă de masă, au un
puternic caracter succesual.
În vederea popularizării în presă - pe plan local a spectacolelor obĠinute este
indicat să existe în fiecare úcoală sau cerc câte un corespondent voluntar. Asigurarea
unui succes depinde úi de capacitatea publicului de a-1 înĠelege, de a se entuziasma.
Entuziasmul publicului sporeúte mult succesul. Alături de un public cititor se dezvoltă
úi un public radio ascultător úi telespectator. Este cunoscut rolul cognitiv al massmedia-urilor, trecerea de care se bucură în rândul elevilor radioul úi televiziunea.
Popularizarea acestor cercuri ar trebui făcută la un nivel mult mai mare. Ca
mijloace de informare, un rol esenĠial îl are presa locală scrisă, posturile de televiziune
locale. Ar fi indicat să existe în fiecare úcoală un corespondent voluntar.Un alt mijloc
de publicitate a activităĠilor extracurriculare îl constituie revistele úcolare. Prin
intermediul acestora se poate aduce la cunostinta elevilor, actiunile organizate de club,
rezultatele obtinute de copii etc.
Personalitatea adolescentului se va forma sub influenĠa complexă a úcolii,
familiei úi societăĠii, ponderea acesteia crescând úi datorită faptului că el este antrenat
simultan în mai multe activităĠi sociale (asociaĠii sportive, cercuri útiinĠifice, literare,
tehnice, etc.).
EducaĠia unui popor - în general - úi educaĠia artistică, estetică úi muzicală,
contribuie la afirmarea úi promovarea valorilor artistice pe plan naĠional úi internaĠional
úi la creúterea prestigiului úcolii româneúti peste hotare.
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Reflec܊ii pragmatice asupra promovării imaginii ܈colii


Prof. dr. Gheorghina Liliana BÎRLĂDEANU
܇coala Gimnazială ”Nicolae Bălcescu” Oradea

Imaginea institu܊iei ܈colare poate fi promovată oferind tuturor beneficiarilor ܈i
comunită܊ii locale a܈teptările de care ace܈tia au nevoie. Acestea se concretizează în
eviden܊ierea unei educa܊ii de calitate, în ܈ansa de a avea acces la ofertele educa܊ionale
ale ܈colii, în modalită܊ile de individualizare a învă܊ării, în activită܊ile de combatere a
discriminării ܈i de reducere a violen܊ei, în instrumentele de promovare a unui
comportament moral pozitiv ܈i în activită܊ile extracurriculare ܈i extra܈colare ini܊iate ܈i
derulate.
Promovarea imaginii ܈colii poate construi brandul institu܊iei în condi܊iile în care
este o activitate realizată realist ܈i profesional, respectând toate etapele specifice unei
strategii manageriale care vizează toate dimensiunile institu܊iei ܈i profită de un bogat
instrumentar de promovare.
Acest material îmi oferă oportunitatea de a disemina o parte din experien܊a mea
managerială în zona promovării institu܊ionale. Consider că promovarea institu܊iei
܈colare reprezintă ”cheia succesului”. Promovarea ܈colii este o pârghie definitorie în
fiecare etapă a ciclului de via܊ă a institu܊iei, motiv pentru care trebuie să în܊elegem că
această func܊ie de promovare constituie apanajul proactiv al îndeplinirii obiectivelor
institu܊ionale.
În primul rând precizez că responsabilitatea noastră primordială, a tuturor
cadrelor didactice a fost de a pune la dispozi܊ia părin܊ilor rezultatele educa܊ionale
pozitive ale elevilor. De acest aspect a ܊inut cont fiecare cadru didactic din ܈coală pentru
a se crea acea sinergia institu܊ională de care are nevoie o întreagă comunitate ܈colară.
Cu to܊ii am con܈tientizat faptul că imaginea unei institu܊iei se construie܈te de către
fiecare dascăl ܈i acest aspect a fost cel mai important imbold de a avea o ac܊iune
colectivă.
Apoi accesul la ofertele educa܊ionale ale ܈colii a constituit o altă pârghie de
promovare institu܊ională. Aici un instrument de bază a constituit site-ul ܈colii unde a
fost postată oferta educa܊ională a ܈colii. De asemenea au fost promovate activită܊i
curriculare derulate în cadrul disciplinelor de trunchi comun, dar ܈i din activită܊ile
disciplinelor op܊ionale. Această direc܊ie de promovare a condus la un salt calitativ la
nivelul ܈colii ܈i anume acela de a culmina cu realizarea unei clase cu studiu intensiv în
limba engleză. Op܊ionalul creat la nivelul ܈colii Learning English with my Friend the
Computer a generat dorin܊a beneficiarilor de a aprofunda studiul limbii engleze la un
alt nivel calitativ care a pozi܊ionat ܈coala noastră în topul ܈colilor bihorene. Alături de
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promovarea op܊ionalului a fost promovată ܈i activitatea intense a Centrului de pregătire
܈i evaluare Cambridge al ܈colii noastre.
O altă categorie de activită܊i care a constituit o uria܈ă zonă de interes a
promovării au fost activită܊ile extracurriculare din domeniul ecologic ܈i sanitar derulate
în cadrul curricular ܈i extracurricular. Op܊ionalele parcurse de elevii no܈tri reprezintă
o tradi܊ie în institu܊ia noastră care ܈i-a men܊inut statutul interna܊ional de ܇COALĂECO vreme de 11 ani. De asemenea proiectele desfă܈urate au promovat acelea܈i valori,
ale respectului ܈i protejării sănătă܊ii oamenilor ܈i a mediului înconjurător.
Promovarea imaginii institu܊iei s-a realizat ܈i prin elaborarea unor proiecte la
nivel local, jude܊ean, interjude܊ean, na܊ional ܈i interna܊ional, care să vizeze
multiplicarea experienĠei pozitive úi a exemplelor de bună practică în managementul
institu܊ional.
De asemenea eviden܊iez ܈i alte activită܊i promovate de ܈coală: ac܊iuni de
voluntariat în cadrul comunită܊ii ܈i popularizarea acestora în media, derularea unor
proiecte educationale: Erasmus+, na܊ionale, regionale, jude܊ene ܈i locale, realizarea de
pliante, afi܈e, bannere, roll-up-uri, sus܊inerea unor spectacole de teatru, dans ܈i muzică
în cadrul activită܊ilor festive desfă܈urate, întâlniri în cadrul ܈edin܊elor cu părin܊ii în
scopul informării poten܊ialilor beneficiari cu detalii de interes legate de oferta ܈colii,
participarea învă܊ătoarelor la activită܊ile copiilor din grădini܊ă, a profesorilor de
gimnaziu la activită܊ile elevilor din învă܊ământul primar, elaborarea anuală a revistei
܈colii pe teme educa܊ionale, de specialitate ܈i de management.
Toate aceste activită܊i au avut ca suport de promovare site-urile de socializare de
tip Facebook, unde ne-am făcut cunoscută identitatea, eforturile, rezultatele ܈i
succesele ob܊inute. Toate acestea au condus la o uria܈ă cre܈tere valorică a ܈colii atât
din punct de vedere cantitativ cât ܈i calitativ. Acest salt s-a produs atât la nivelul
personalului ܈colii cât ܈i la nivelul beneficiarilor.
Sigur că exemplele sunt nenumărate, însă cel mai important aspect în܊eles din
activită܊ile de promovare a imaginii ܈colii este faptul că aceasta a constituit un imens
catalizator în ascensiunea ܈colii în topul institu܊iilor ܈colare bihorene. Promovarea a
produs motiva܊ie în rândul comunită܊ii ܈colare descrisă în: determinare, implicare, efort
܈i dorin܊ă, precum ܈i exemple de bună practică.
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Promovarea imaginii ܈colii
prin activită܊i educative extra܈colare

Prof. GÎLĂ CATRINELA FELICIA
܇coala Gimnazială nr. 1 Malu Spart, Giurgiu

O bună educa܊ie formează tineri cu o bună con܈tiin܊ă socială, cu respect fa܊ă de
sine ܈i de cei din jur, dar ܈i o stare de bine fizică ܈i mentală. Acest lucru duce la
dezvoltarea unor rela܊ii sănătoase cu familia, cu cei din jur ܈i comunitatea.
܇coala însă nu poate atinge aceste obiective fără implicarea părin܊ilor ܈i a
comunită܊ii, dar nici indivizii nu se pot educa singuri fără ajutorul ܈i implicarea ܈colii.
De aceea ܈coala ܈i comunitatea trebuie sa colaboreze ܈i să existe o strânsă rela܊ie de
interdependen܊ă între cele două pentru a atinge cele mai înalte obiective în procesul
formării ܈i dezvoltării tinerilor.
Când există o strânsă colaborare între ܈coală ܈i părin܊i, elevii ob܊in note mai
bune, nu absentează de la cursuri, scade fenomenul de bullying între elevi dar ܈i
cazurile atât de violen܊ă verbală dar ܈i fizică. Punctul de plecare pentru a atinge aceste
rezultate este ca directorii de ܈coală ܈i comunitatea să con܈tientizeze că sunt parteneri
cu responsabilită܊i egale în educarea ܈i formarea elevilor.
Un prim pas in consolidarea unei bune rela܊ii între ܈coală ܈i comunitate este prin
implementarea de proiecte ܈i activită܊i educative, care să implice ܈i comunitatea dar să
promoveze ܈i ܈coala ca imagine. Cum pot fi făcute aceste lucruri?
În func܊ie de domeniul vizat, fie pe linie socială, fie competitiv pe line de
performan܊e ܈colare se pot alege ܈i implementa proiecte educa܊ionale care se pliază pe
nivelul elevilor, pe interesele ܈i nevoile lor ca astfel rezultatele ce se vor ob܊ine să fie
cele mai bune.
In domeniul social, se pot încheia parteneriate educa܊ionale cu diverse ONG-uri,
asocia܊ii non-profit care mediatizează ܈i implementează activită܊i ce vizează probleme
recurente cu care se confruntă tinerii ca: absenteismul ܈colar, bullying-ul în mediul
܈colar, violen܊a ܈i agresiunea fizică ܈i verbală, etc. In aceste situa܊ii pot fi organizate
întâlniri cu speakeri motiva܊ionali, cu tineri care au fost în situa܊iile respective ܈i le-au
depă܈it iar acum îi pot influen܊a în mod pozitiv pe elevi.
În ceea ce prive܈te ܈coala în care lucrez, pot afirma cu tărie că se încurajează
parteneriatele cu diferite organiza܊ii dar ܈i cu comunitatea, fiind desfă܈urate activită܊i
precum: SNAC, Săptămâna fructelor ܈i legumelor donate, coordonată ܈i implementată
cu scopul ajutorării unor cămine de bătrâni dar ܈i de copii, din jude܊ul Giurgiu. Aceasta
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ac܊iune a fost popularizată ܈i mediatizată, aducând un mare aport de imagine ܈colii
noastre. Astfel aceasta ac܊iune civică ܈i socială este organizată în fiecare an, cu ajutorul
diferitelor organiza܊ii abilitate de la nivelul jude܊ului dar ܈i cu implicarea comunită܊ii.
O foarte bună strategie de promovare a imaginii ܈colii este realizarea de
parteneriate educa܊ionale la nivel jude܊ean ܈i na܊ional cu alte ܈coli care organizează
concursuri pe diverse discipline. Ca profesor de limba engleză, consider că un cadru
didactic dedicat nu î܈i concentrează aten܊ia doar asupra propriei discipline ci încearcă
să implice elevii în activită܊i ܈colare diverse, lărgindu-le astfel orizontul de interese ܈i
pasiuni.
Un cadru didactic competent ܈tie să se plieze pe nevoile ܈i interesele elevilor săi,
încurajându-i sa î܈i depă܈ească propriile bariere prin participarea la concursuri care le
treze܈te competitivitatea ܈i interesul de a face performan܊a. Astfel ob܊inând premii la
aceste concursuri extra܈colare, elevii aduc un aport uria ܈de imagine ܈colii,
popularizând-o la nivel na܊ional. Astfel pot concluziona asupra acestui aspect că, din
perspectiva mea, prin activitatea care o desfă܈or cu elevii, pornind de la clasa pana la
concursurile la care îi coordonez ܈i îndrum, este o strategie foarte bună de marketing
educa܊ional, cu implica܊ii uria܈e în promovarea imaginii ܈colii.
Revenind la prima idee men܊ionată anterior, că imaginea unei ܈coli constă nu
doar în performan܊e ܈colare ale elevilor, ci mult mai mult de atât, pornind de la strânsa
colaborare profesor-elev-părinte, continuând cu rela܊ia ܈coală-comunitate si mai apoi
implementate în proiecte ܈i parteneriate educa܊ionale, toate aceste construiesc imaginea
܈colii, atât pe plan educa܊ional cât ܈i social.
Ca un ultim gând, să nu uităm ca ܈coala nu este doar teorie, ci ܈i practică, în acest
complex proces de educare ܈i dezvoltarea a elevilor ce parcurg toate treptele formării.
Astfel implica܊i elevii în activită܊i extra܈colare pentru a se descoperi pe sine ܈i ܈coala
va avea un renume remarcabil.
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PRIN ACTIVITĂ܉ILE NOASTRE PROMOVĂM ܇COALA

Prof. Gina Bordea
Liceul ”Simion Mehedin܊i” Vidra, Vrancea

În zilele noaste, unitatea de învă܊ământ este pregatită să facă fa܊ă unor cerinte tot
mai complexe din partea societă܊ii contemporane ܈i î܈i revendică locul său în via܊a
copiilor pe care îi educă, dar ܈i, în centrul comunită܊ii pe care o influen܊ează constant.
Cerin܊ele beneficiarilor fac din unitatea de învătămănt un cadru viu, un mediu în
continua schimbare. Internetul, privit cu reticen܊ă ini܊ial, a devenit acum un mediu de
promovare infinit, prin care o ܈coala î܈i poate construi o imagine.
Odată cu începerea anului ܈colar ܈i, după câteva săptămâni, intrarea din nou în
online, activită܊ile didactice s-au mutat pe platforma G Suite for Education. Pe tot
parcursul ܈colii online, a fost realizat ܈i aplicat Planul de interven܊ie educa܊ională
pentru situa܊ia suspendării cursurilor realizat de conducerea colegiului, care a integrat
diferite direc܊ii de ac܊iune: “Asigurarea cadrului legal pentru desfă܈urarea activită܊ii
didactice în mediul online, Asigurarea comunicării în unită܊ile de învă܊ământ ܈i cu alte
institu܊ii responsabile de administrarea sistemului educa܊ional, Sus܊inerea ܈i
îmbunătă܊irea accesului la învă܊are al beneficiarilor sistemului de educa܊ie, Realizarea
procesului de învă܊are online, Monitorizarea activită܊ilor didactice” ܈.a. Noi, în această
institu܊ie, am format o echipă puternică având în permanen܊ă feedback-ul elevilor ܈i al
părin܊ilor.
Printre cele mai mari provocări pe care le întâmpinăm în ܈coala online se
numără:
• Scăderea nivelului de interac܊iune ܈i comunicare dintre profesor-elev sau dintre
elevi • Pot dezvolta un program neregulat de odihnă
• Trebuie să înve܊e să utilizeze tehnologia nu doar pentru distrac܊ie, ci pentru
studiu
• Evaluarea online poate fi subiectivă,
• Sunt distra܈i ܈i nu pot să se concentreze la fel de bine ca la ܈coală
• Sunt izola܊i de colegi ܈i de prieteni
• Nu mai fac activitate fizică ܈i nici activită܊i sociale
• Au nevoie de o perioadă de adaptare ܈i de reguli potrivite.
Evaluarea a fost realizată prin unele aplica܊ii ca Google Forms sau diferite
platforme care au permis o evaluare obiectivă, concretă ܈i reală. De specificat este ܈i
faptul că managementul timpului a fost, într-adevăr, defectuos deoarece pregătirea
zilnică pentru activită܊ile didactice în format online au presupus o muncă asiduă în
gândirea ܈i realizarea celor mai bune strategii didactice pentru fiecare clasă în parte.
Crearea acestei imagini se realizeaza prin fiecare cadru didactic din institu܊ie,
schimbarea venind prin fiecare dintre noi.
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Motivarea elevilor printr-o educa܊ie individualizată, adaptă la particularitătile
elevului, folorirea mijloacelor tehnologice în strategii de predare atractive vor
înbunătă܊ii crea o imagine pozitiva asupra ܈colii. Armonizarea ofertei de servicii
educaĠionale úi formare permanentă cu nevoile specifice identificate în unitatea úcolară
úi comunitatea locală.
Preocuparea pentru imagine a devenit o prioritate, odată cu con܈tientizarea
faptului că brandurile sunt unul dintre cele mai valoroase bunuri intangibile pe care o
firmă le are. Imaginea stă la baza produsului sau serviciului ܈i, de cele mai multe ori,
ea reflectă întreaga experien܊ă pe care consumatorul o are cu produsul sau serviciul
respectiv.
O imagine bună a institu܊iei are o influen܊ă covâr܈itoare asupra succesului ei ܈i
asupra percep܊iei în rândul publicului larg. Dimpotrivă, o imagine negativă afectează,
uneori într-o manieră incredibilă, succesul institu܊iei.
Ca să fie eficientă, imaginea trebuie să evoce ceva, să spună ceva, trebuie să
invite, în esen܊ă, la un posibil ܈i permanent dialog. Dar este important să facem o
deosebire între identitate ܈i imagine.
Imaginea ܈colii noastre a avut de câ܈tigat în perioada activită܊ii online pentru că
s-a asigurat accesul majorită܊ii elevilor la actul educa܊ional, elevii, părin܊ii ܈i cadrele
didactice depunând eforturi în acest sens.
BIBLIOGRAFIE:
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PROMOVAREA IMAGINII ܇COLII


Prof. înv. primar Gole Cristina-Mihaela

Unitatea de învă܊ământ, in zilele noastre, este pregatită să facă fa܊ă unor cerinte
tot mai complexe din partea societă܊ii contemporane ܈i î܈i revendică locul său în via܊a
copiilor pe care îi educă, dar ܈i în centrul comunită܊ii pe care o influen܊ează constant.
Cerin܊ele beneficiarilor fac din unitatea de învătămănt un cadru viu, un mediu în
continua schimbare. Internetul, privit cu reticen܊ă ini܊ial, a devenit acum un mediu de
promovare infinit, prin care o ܈coala î܈i poate construi o imagine.
Deschiderea spre nou se realizeaza datorită cadrelor didactice pregătite care
intervin in favoarea acestei dezvoltări continue a ܈colii. Analizand ceea ce se cere de
la unitatea de învă܊ământ, putem stabili ܈i cum anume o putem promova. Beneficiarii
atat directi, cat si indirecti(elevii, părintii) sunt cei ce intră în contact cu mediul ܈colar,
comunitatea fiind astfel influen܊ată de ܈coala.
Promovarea imaginii instituĠiei úi factorilor ce îúi asumă responsabilităĠile în
procesele de descentralizare úi asigurare a calităĠii, personalizarea ofertei educaĠionale
la nivel instituĠional prin diversificarea úi flexibilizarea acesteia în funcĠie de nevoile
úi interesele partenerilor úi beneficiarilor procesului educational ܈i educaĠiei. Crearea
úi promovarea unei imagini instituĠionale pozitive în comunitate se realizează, în
primul rând, prin rezultatele educa܊ionale pozitive ale elevilor, părin܊ii fiind interesa܊i
în principiu de acest aspect.
Crearea acestei imagini se realizeaza prin fiecare cadru didactic din institu܊ie,
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educa܊ie
individualizată, adaptata la particularitătile elevului, folorirea mijloacelor tehnologice
în strategii de predare atractive vor crea o imagine pozitiva asupra ܈colii. Armonizarea
ofertei de servicii educaĠionale úi formare permanentă cu nevoile specifice identificate
în unitatea úcolară úi comunitatea locală.
Colaborarea eficientă cu toĠi reprezentanĠii minorităĠilor etnice prin promovarea
unor proiecte focalizate pe reducerea abandonului úcolar prin Comisia de Combatere a
Discriminarii în Mediul ܇colar. Integrarea elevilor în ܈coala prin promovarea
interculturalita܊ii ܈i susĠinerea elevilor cu dezavantaj social úi conduite de risc, dar ܈i
susĠinerea elevilor în abilităĠi.
Promovarea imaginii institu܊iei se realizeaza prin elaborarea unor proiecte la
nivel local care să vizeze multiplicarea experienĠei pozitive úi a exemplarelor de bună
practică în managementul institutional.
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Activită܊ile extra܈colare sprijină promovarea imaginii institu܊iei ܈colare. Copilul
traie܈te într-o lume dominată de mass media, influen܊ele nefaste ale televizorului ܈i
calculatorului ac܊ionând asupra sănătă܊ii psihice ܈i morale. Acestea contribuie la
transformarea elevilor în persoane incapabile de a se controla comportamental ܈i
emotional. Activită܊ile de acest gen, cu o deosebită influentă formativă, au la bază
toate formele de ac܊iuni turistice, ateliere de creatie, concursuri ܈i parteneriate cu alte
institu܊ii
Activită܊ile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica ܈i creativă de a
ocupa timpul liber al elevilor, institu܊ia de învătământ ce promovează astfel de activită܊i
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât ܈i jude܊ean sau
na܊ional. Activitatea extracurriculară e o componentă educaĠională valoroasă úi
eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenĠie, adoptând el, în primul
rând, o atitudine creatoare, atât în modul de realizare al activităĠii, cât úi în relaĠiile cu
elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a
elevilor.
Promovarea imaginii pozitive a institu܊iei ܈colare se realizează prin publicarea
tuturor reu܈itelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face ܈coala accesibila.
Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ܊ine la curent
părin܊ii cu tot ce se întâmplă în ܈coala, dar putem promova activită܊ie ܈i implicit ܈coala
în cadrul căreia acestea se desfă܈oară.
Prin combaterea violen܊ei din unitatea ܈colară, reducerea incidentelor din cadrul
acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleran܊ei ܈i a unui spirit moral-civic
pozitiv în care elevii se integrează cu u܈urin܊ă crează o imagine pozitivă a ܈colii.
În concluzie, imaginea ܈colii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce
au ace܈tia nevoie:educa܊ie de calitate, accesul la ofertele educa܊ionale, individualizarea
învă܊ării, combaterea discriminarii, reducerea violentei, promovarea unui
comportament moral pozitiv, ܈i participarea la activita܊i extra܈colare. ܇coala noastră,
în ochii comunită܊ii, este rezultatul unei munci constante.
Educa܊ia de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice,
fiecare contribuind individual asupra imaginii, de ansamblu, a institu܊iei ܈colare.
Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece aceasta imagine pozitivă se
crează greu ܈i se poate pierde rapid.
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ROLUL PROFESORULUI
ÎN PROCESUL ÎNVĂTĂRII ÎN SISTEM ONLINE SAU FA܉Ă ÎN FA܉Ă

Prof. înv. primar Guran Liliana Gabriela
܇coala Primară ,,Dionisiu Popoviciu’’ Tău܊i - Mete܈

Profesiunea didactică este asociată cu câteva categorii fundamentale de roluri,
acceptate de majoritatea sistemelor de formare a profesorilor: proiectare, mangementul
܈i organizarea activită܊ilor de învă܊are, consiliere psiho-educa܊ională, managementul
clasei de elevi, comunicare cu elevii, părin܊ii ܈i colegii, dezvoltare profesională de-a
lungul vie܊ii, participare la perfec܊ionarea procesului educa܊ional ܈i a inova܊iilor din
܈coală, oferirea de servicii educa܊ionale pentru comunitate etc.
Profesorul î܈i asumă deci o multitudine de roluri, a căror exercitare este
dependentă de personalitatea lui. În ܈coală, profesorul este conducătorul activită܊ii
didactice care se desfă܈oară în vederea realizării obiectivelor prevăzute în documentele
܈colare.
Profesorul este deci un facilitator al învă܊ării ܈i acesta asigură un cadru relaxat
úi însoĠit de emoĠii pozitive, de valori úi principii de bune practice reprezentând o
„intervenĠie bine temporizată care îi determină pe elevi să vorbească deschis, să ia o
decizie, să rezolve o problemă sau să genereze idei creativ deci să primeze starea de
bine atât a dacălului cât ܈i a micu܊ilor elevi.
Consider că ܈coala online a devenit din acel moment o necesitate, o măsură
alternativă necesară pentru a continua procesul educa܊ional. Nu am avut de ales ܈i sunt
convinsă că mul܊i au întâmpinat dificultă܊i în adaptare. Asemenea criză a provocat
îngrijorări reale, dar ne-a pus ܈i în situa܊ia de a ne informa, participa la cursuri digitale
܈i a rezista eroic acestei învătări..De܈i de câ܊iva ani se organizează cursuri de formare
IT, chiar dacă suntem bine echipa܊i cu certificate, diplome este exclus să fie totul ca
܈i la carte. Astfel, cadrele didactice s-au confruntat cu o perioadă destul de stresantă
Eu îmi desfă܈or activitatea la ܇coala Primară Tău܊i la patru clase simultan,
învătământul fa܊ă în fa܊ă nu ar fi o provocare zi de zi, cel online ne-a făcut pe to܊i în
primul rând să fim pe baricade cu orice pre܊, nu am avut de ales decât să zâmbim ܈i să
facem pe acei învă܊ăcei din fa܊a ecranului să zâmbească la rândul lor ܈i să participle
activ la lec܊ii.
Cu toate că ܈coala online a început ca o necesitate, la care ne-am adaptat cu to܊ii
mai greu sau mai u܈or, trebuie să recunoa܈tem că a fost calea ce ne-a dus spre progres.
Poate a fost nevoie de o astfel de situa܊ie pentru a ne da seama totu܈i că suntem în urmă
în ceea ce prive܈te modernizarea învă܊ământului românesc ܈i digitalizarea procesului
de predare-învă܊are.-evaluare. Sunt sigură că în viitor, utilizarea de resurse
educa܊ionale deschise, aplica܊ii etc. o să ne ajute pe to܊i cei implica܊i Poate că totu܊i
părin܊ii, pentru că, obliga܊i să rămână acasă din cauza pandemiei ܈i să preia astfel o
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parte din sarcina ܈i din responsabilită܊ile ܈colii, au realizat în majoritatea lor cât de
complexă ܈i de dificilă este munca învă܊ătorului ܈i a profesorului.
Elevii din ciclul primar poate au fost cei mai afecta܊i ,au sim܊it în această
perioadă lipsa spa܊iului fizic, a colegilor, a învă܊ătorilor ܈i atmosferei din clasă, dar au
învă܊at să fie mai răbdători, să respecte când ceilal܊i vorbesc, să fie mai aten܊i, să
lucreze mai mult individual în contextul unui program mai flexibil ܈i cu ore mai pu܊ine.
Referitor la modul în care am rela܊ionat cu cei mici, am mers pe con܈tientizarea
faptului că e nevoie a fi folosit mult limbajul non-verbal, expresii
faciale, tonul vocii, mi܈cări ample, în a܈a fel încât să atragi ܈i să sus܊ii aten܊ia
copilului,să-l sim܊i aproape ܈i la finalul orei să prime܈ti o ,,îmbră܊isare virtuală
Interac܊iunea în mediul virtual presupune un alt tip de energie care nu este întodeauna
benefică. Dacă am pune în balan܊ă avantajele ܈i dezavantajele ܈colii online ܈i fa܊ă în
fa܊ă poate ar echilibra.
Cu to܊ii facem eforturi pentru o învă܊are cât mai eficientă ܈i sper din suflet ܈ă avem
pe viitor tipul de învătare clasică de܈ii primează starea de sanătate a tuturor celor implica܊i
în procesul educational, în învătarea online apar dificultă܊i de învă܊are, lacune care î܈i
vor pune amprenta asupra personalită܊ii copilului, viitorului adult ܈i a societă܊ii în general.
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PROMOVAREA IMAGINII SCOLII

Teodora Gu܈ă


În cadrul proiectului ce presupune promovarea imaginii ܈colii, voi incepe prin o
scurtă prezentare despre mine, apoi voi spune câteva cuvinte depre ܈coala în care îmi
desfă܈or activitatea ܈i voi vorbi despre o mică parte din activitătile pe care le-am
desfă܈urat cu grupa de pre܈colari pe care o coordonez. Mă numesc Teodora Gu܈ă, sunt
educatoare la Grădini܊a cu program normal Ro܈cani, din satul Ro܈cani.
În acest an ܈colar coordonez o grupa mixtă de pre܈colari, cu vârste intre 3 si 4,5
ani, o grupa formată din copii activi ܈i dornici de a explora ܈i învă܊a mereu lucruri noi.
În această perioadă extrem de dificilă cauzată de pandemie unitatea de învă܊ământ
trebuie să fie pregătită să facă fa܊ă unor cerin܊e tot mai complexe din partea societă܊ii
܈i să î܈iocupe locul bine-meritat în via܊a copiilor pe care îi educă pentru societatea de
astăzi, în continuă mi܈care ܈i schimbare dar ܈i în centrul comunită܊ii. Din toamna
anului 2021, am pa܈it cu dreptul în activită܊i, cu gândul de a recupera o mică parte din
timpul pe care în anul trecut l-am petrecut în on-line ܈i am încercat în cadrul acestora,
să promovez deschirea spre nou, ghidându-mă după cuno܈tin܊ele dobândite in cadrul
cursurilor la care am participat, cu precădere la cursurile celor de la SALVATI COPIIIIAЭI.
Dacă tot am men܊ionat despre cursurile celor de la Salva܊i copiii, vreau sa
vorbesc despre campania anti-booyling pe care am desfă܈urat-o cu grupa mea de
pre܈colari; în cadrul acestei campanii, am citit pove܈ti terapeutice, am vizualizat
filmule܊e educative, iar rezultatul a fost unul pe măsura, deoarece rela܊iile de socializare
܈i acceptare intre pre܈colarii grupei s-au îmbunătă܊it considerabil.
O altă activitate deosebită ܈i cu impact pozitiv pentru copii, a fost in toamna
anului 2021, cand am participat la un spectacol de teatru, cu o tema accesibilă, pe
în܊elesul lor, importanаa invăаării, unde, ei au vazut diferen܊e între copiii care i܈i
îndeplinesc sarcinile ܈i cei care nu le îndeplinesc. Am celebrat împreună ZIUA
EDUCAЯIEI, prin activită܊i specifice cum ar fi desene, jocuri interactive, discu܊ii
libere, vizionare de filmule܊e educative.
Trăind aceste vremuri de constrângere socială datorate virusului SARS-COV2,
܈i fiind cunoscut faptul că la intrarea în colectivitate, în special ,în anotimpul rece,
majoritatea copiilor trec prin episoade de răceală, în luna octombrie am participat la un
seminar on-line cu tema Cum să îmi protejez copilul de infecаiile respiratorii, organizat
de Societatea Părinаilor Informaаi, iar informa܊iile dobândite le-am înmânat ܈i
părin܊ilor pe suport electronic. La începutul lunii noiembrie, am participat, pe platforma
Zoom la Clubul profesorilor-schimb de bune practici.
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Spre finele lunii noiembrie, am avut plăcerea de a începe un parteneriat deosebit
cu Grădini܊a A܈chiu܊ă. Cu pa܈i repezi, am intrat în luna decembrie, iar la început de
lună, am sărbătorit Ziua României, am pictat tricolorul, l-am intregit în fi܈ele de lucru,
am intonat Inul României ܈i am purtat cu mândrie în piept ecusoanele cu Tricolorul.
Tot în această lună l-am a܈teptat pe Mo ܈Nicolae cu frumoase activită܊i de
pictură, colaje ܈i un scurt moment artistic în cadrul grupei, cea mai plăcută activitate
desfă܈urată fiind împodobirea bradului, la care au luat parte to܊i copiii cu mare
entuziasm.
Pe parcursul acestei luni, am desfă܈urat momente artistice de scurtă durată
dedicate sărbătorilor de iarnă si personajului îndrăgit de copii ܈i anume Mo ܈Craciun;
܈i aici enumar o mică parte: postere, colaje, machete, desene, poezii si cântece dedicate
lui Mo ܈Crăciun.
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܇COALA – A DOUA MEA CASĂ

Prof. înv. primar: Gu ܊Cornelia Elisabeta
Liceul Teoretic „N. Jiga” Tinca


Educa܊ia de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice,
fiecare contribuind individual asupra imaginii de ansamblu a institu܊iei ܈colare.
܇coala, în zilele noastre, trebuie să fie pregătită să facă fa܊ă unor cerin܊e tot mai
complexe din partea societă܊ii contemporane ܈i să î܈i revendice locul său în via܊a
copiilor pe care îi educă, dar ܈i în centrul comunită܊ii. Cerin܊ele beneficiarilor fac din
unitatea de învă܊ământ un cadru viu, un mediu în continuă schimbare. Internetul, privit
cu reticen܊ă ini܊ial, a devenit acum un mediu de promovare nelimitat, prin care o ܈coală
î܈i poate construi o imagine.
Deschiderea spre nou se realizează datorită cadrelor didactice pregătite, care
intervin în favoarea acestei dezvoltări continue a ܈colii. Analizând ceea ce se cere de
la unitatea de învă܊ământ, putem stabili ܈i cum anume o putem promova. Beneficiarii,
atât direc܊i, cât ܈i indirec܊i (elevi, părin܊i, angajatori) sunt cei ce intră în contact cu
mediul ܈colar, comunitatea fiind astfel influen܊ată de ܈coală.
Promovarea imaginii instituĠiei úi factorilor ce îúi asumă responsabilităĠile în
procesele de descentralizare úi asigurare a calităĠii este sus܊inută de personalizarea
ofertei educaĠionale la nivel instituĠional prin diversificarea úi flexibilizarea acesteia
în funcĠie de nevoile úi interesele partenerilor úi beneficiarilor procesului educational.
Crearea úi promovarea unei imagini instituĠionale pozitive în comunitate se realizează,
în primul rând, prin rezultatele educa܊ionale pozitive ale elevilor, părin܊ii fiind primii,
interesa܊i de acest aspect.
Crearea acestei imagini se realizează prin fiecare cadru didactic din institu܊ie,
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educa܊ie
individualizată, adaptată la particularită܊ile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice
în strategii de predare atractive vor crea o imagine pozitivă asupra ܈colii. Promovarea
imaginii institu܊iei se realizeaza ܈i prin elaborarea unor proiecte la nivel local care să
vizeze multiplicarea experienĠei pozitive úi a exemplelor de bună practică în
managementul institu܊ional.
Activită܊ile extra܈colare sprijină promovarea imaginii institu܊iei ܈colare.
Activită܊ile de acest gen, cu o deosebită influen܊ă formativă, au la bază toate formele
de ac܊iuni turistice, ateliere de crea܊ie, concursuri ܈i parteneriate cu alte institu܊ii.
Activită܊ile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica ܈i creativă de a ocupa
timpul liber al elevilor, institu܊ia de învă܊ământ ce promovează astfel de activită܊i
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât ܈i jude܊ean sau
na܊ional.
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Activitatea extracurriculară este o componentă educaĠională valoroasă úi
eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenĠie, adoptând , în primul
rând, o atitudine deschisă ܈i inovativă, atât în modul de realizare al activităĠii, cât úi în
relaĠiile cu elevii, asigurând o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă
a elevilor.
Promovarea imaginii pozitive a institu܊iei ܈colare se realizează prin publicarea
tuturor reu܈itelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele
܈i produsele activită܊ilor. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu
doar că putem ܊ine la curent părin܊ii cu tot ce se întâmplă în ܈coală, dar putem promova
activită܊ile ܈i implicit ܈coala în cadrul căreia acestea se desfă܈oară.
Prin combaterea violen܊ei din unitatea ܈colară, reducerea incidentelor din cadrul
acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleran܊ei ܈i a unui spirit moral-civic
pozitiv în care elevii se integrează cu u܈urin܊ă, se creează, treptat, o imagine pozitivă a
܈colii.
În concluzie, imaginea ܈colii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce
a܈teaptă ܈i au nevoie: educa܊ie de calitate, accesul la ofertele educa܊ionale,
individualizarea învă܊ării, combaterea discriminării, reducerea violen܊ei, promovarea
unui comportament moral pozitiv ܈i participarea la activită܊i extra܈colare. ܇coala
noastră, în ochii comunită܊ii, este rezultatul unei munci constante.
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Rolul climatului afectiv,
componentă majoră în promovarea imaginii ܈colii

Prof. Harcău Lumini܊a Elena
܇coala Gimnazială Alice Voinescu
Drobeta Turnu Severin, Mehedin܊i

Profesiunea de educator este rezultatul unui îndelung úi complex proces de
pregătire profesională, adecvată asigurării educaĠionale. Faptul că unele cadre didactice,
obĠin, iar altele nu obĠin succes în activitatea instructiv-educativă, denotă că, succesul
în muncă este, într-o mare măsură, condiĠionat úi de prezenĠa unor aptitudini
corespunzătoare, a unor aptitudini pedagogice.
În literatura de specialitate se face distincĠia între o categorie de calităĠii generale
(temeinică pregătire de specialitate pe fondul unei solide culturi generale) úi o alta, de
calităĠi speciale, specifice(acestea constituind condiĠia sine-qua-non a realizării eficiente
a funcĠiei educaĠionale).
Din ansamblul calităĠilor specifice, marea majoritate a autorilor relevă, ca
esenĠială pentru reuúita în profesiunea de educator, vocaĠia pedagogică. Expresia
vocaĠiei pedagogice este dată, după R. Hubert, de dragostea puternică úi statornică
pentru copii, credinĠa în valorile sociale culturale, estetice ale umanităĠii úi ale comunităĠii
naĠionale, conútiinĠa misionară, conútiinĠa responsabilităĠii pe care úi-o asumă educatorul
faĠă de copii.
Prin prezenĠa lor, prin activitatea lor, dascălii conferă o notă de nobleĠe locurilor,
timpurilor iar oamenilor, demnitate úi eternitate. Ei sunt cei care deschid porĠile luminii
spre lume, cei care îúi trezesc semenii din uitare úi visare. Ei dăruiesc neîncetat din
preaplinul lor sufletesc, ajutând la menĠinerea echilibrului lor social.
Pregătirea profesională, profilul moral, arta de a dărui a cadrului didactic lasă
amprente îndelungate atât asupra semenilor săi, cât úi asupra copiilor pentru care este úi
dascăl, părinte úi prieten.
În perioada actuală schimbările esenĠiale survenite în domeniul educaĠiei úi
învăĠământului fac din profesor un protagonist al transformărilor.
Oricât de bune, de profunde ar fi măsurile de inovare, reorganizare úi
restructurare a procesului de învăĠământ, acestea nu vor avea eficienĠă în practica úcolară
fără aportul substanĠial al dascalului. El este cel care dă viaĠă activită܊ilor ܈colare si
extracurriculare, planurilor, programelor, manualelor.
Profilul moral, solida pregătire profesională, capacitatea de a recepta úi a aplica noul,
îi oferă úansa de reuúită, majoritatea profesorilor percepând pozitiv actualele schimbări úi
tendinĠe ataúându-se noilor valori. Aúadar, se poate afirma fără teama de a greúi, că
dascălul contemporan este un om modern în gândire úi eficient în acĠiune că manifestă
deschidere la nou.
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În acest sens el susĠine o permanentă activitate de autoperfecĠionare realizată
܈i în mediul online, în contextul unei pandemii în care ܈coala s-a mutat din clasă, acasă.
Astfel, în activitatea la clasă este preocupat de plasarea învăĠării ca proces în
centrul demersurilor úcolii, realizând că este important nu ceea ce s-a predat, ci ceea ce
elevul a învăĠat. In acest scop au fost proiectate activită܊i suport pentru învatarea în
mediul online, dar si instrumente de evaluare. De asemenea, au fost folosite diferite
mijloace de comunicare, precum si platforme educa܊ionale, în vederea organizării unor
sesiuni de înva܊are moderne ܈i în acela܈i timp utile, în vederea încheierii cu succes a
anului ܈colar.
Flexibilizarea parcursurilor oferite de úcoală stă de asemenea în centrul activităĠii
sale, urmărind realizarea unui învăĠământ individualizat, adaptând în permanent
conĠinuturile úcolare pentru fiecare elev. ConĠinuturile predate sunt adaptate cu măiestrie
úi la vârsta, preocupările úi aptitudinile elevului.
Empatia este aptitudinea care are la bază principiul fundamental al ,,capacităĠii
de înĠelegere a celorlalĠi".
Capacitatea de a stabili relaĠii înseamnă în mare măsură capacitatea de a gestiona
emoĠiile celorlalĠi.Aceste capacităĠi specifice de a stabili relaĠii sociale contribuie la o
mare popularitate, la creúterea eficienĠei în relaĠiile interpersonale. Cu toate acestea, chiar
dacă suntem exemple bune de urmat, nu ni se poate garanta succesul. Imaginile despre
valori sunt într-o continuă schimbare. Dacă le întruchipăm pe cele vechi, nu vom avea
prea mulĠi partizani. Chiar dacă elevii nu preiau aceste valori, ei totuúi vor arăta respect
pentru consecvenĠa cu care dascălii îúi respectă propriile principii; sistemul lor de
valori va fi refuzat, dar un alt element va avea valoare: cinstea.
Fiecare dascăl, pe lângă transmiterea de noi cuno܈tin܊e este preocupat ܈i de
promovarea imaginii institu܊iei ܈colare, aceasta făcându-se prin anumite activită܊i pe
care fiecare dintre noi le propunem. Crearea ܈i promovarea unei imagini institu܊ionale
pozitive se realizează, în primul rând prin rezultatele elevilor, dar ܈i prin multitudinea
de activită܊i ܈colare ܈i extra܈colare, parteneriate cu diverse institu܊ii, elaborarea unor
proiecte interna܊ionale, ateliere de crea܊ie, ac܊iuni de combatere a violen܊ei, ac܊iuni
caritabile etc.
Responsibilitatea promovarii imaginii ܈colii stă în mâinile noastre ܈i nu se poate
realiza decât prin eforturi colective ale dascălilor împreună cu echipa managerială ܈i
cu elevii pe care trebuie să îi formăm dând dovadă de empatie ܈i tact pedagogic. Astfel,
prin promovarea toleran܊ei ܈i a unui climat afectiv prielnic desfă܈urarii unor activită܊i
multiple se poate crea o imagine pozitivă a ܈colii, lucru apreciat atăt de mult de părinti
în contextul unei societă܊i care se află în permanentă schimbare.
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PROIECT EDUCAğIONAL “STOP BULLYING!”

PROF. HERGHILIGIU SIMONA
܇COALA GIMNAZIALĂ NR. 2 TUDOR VLADIMIRESCU-ALBE܇TI
Comuna- Albe܈ti, Jude܊ul- Boto܈ani

25 NOIEMBRIE 2021

COORDONATOR PROIECT: PROF. HERGHILIGIU SIMONA
VIZAT,
DIRECTOR, PROF. B G

VIZAT,
CONSILIER EDUCATIV, PROF. Z L

ARGUMENT
„Cuvintele politicoase sunt uúor de spus, iar ecoul lor este fără sfârúit.” -Maica
Tereza
Copiii trebuie să beneficieze de drepturile omului la care suntem to܊i îndreptă܊i܊i
încă din momentul na܈terii. Drepturile omului înseamnă să îi tratezi pe ceilal܊i a܈a cum
܊i-ar plăcea ܊ie să fii tratat, cu demnitate, egalitate, respect ܈i se aplică tuturor, fără
deosebire de origine, cetă܊enie, limbă, sex sau orice alt statut. Însă copiii diferă de
adul܊i. Ei sunt vulnerabili, trebuie să se joace, sunt în proces dedezvoltare, au nevoie
de drepturi speciale.Pentru to܊i copiii lumii, la data de 20 noiembrie 1989, O.N.U. a
adoptat „Conven܊ia cu privire la drepturile copilului” care apără ܈i promoveză
drepturile copilului la nivel interna܊ional. În România, drepturile copilului sunt
reglementate prin Legea nr. 272/2004. Aceasta introduce o nouă viziune asupra
copilăriei ܈i refuză să îi vadă pe copii ca pe ni܈te mini-cetă܊eni cu mini-drepturi, ci ca
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pe cetă܊eni cu drepturi depline, subliniind că drepturile copilului fac parte din categoria
drepturilor omului. Legea are la bază o serie de principii, precum: principiul
nediscriminării, conform căruia fiecărui copil trebuie să i se asigure toate drepturile,
fără deosebire, rasă, culoare, sex, limbă, religie sau principiul interesului superior al
copilului care trebuie să primeze în toate ac܊iunile care privesc copiii.
Un fenomen îngrijorător care reprezintă o formă gravă de încălcare a drepturilor
copiilor este bullying-ul. Bullying-ul este un concept umbrelă care acoperă diferite
tipuri de comportamente, stabile în timp, repetate, cel mai adesea ascunse de ochii
părin܊ilor, adul܊ilor, care urmăresc să provoace suferin܊ă, care implică un dezechilibru
de putere ܈i tărie între agresor ܈i victimă, care se manifestă repetitiv, regulat într-un
grup de copii, care continuă în absen܊a unor măsuri.
Fenomenul de bullying este mult mai des întâlnit decât ne-am dori să credem.
Se întâmplă pe coridoarele ܈colii, în curtea úcolii, pe străzi ܈i, din păcate, uneori ܈i în
sălile de clasă. Nedepistat la timp, bullying-ul poate lăsa traume ܈i repercusiuni
ireversibile asupra adaptabilită܊ii copilului în societate.
Organiza܊ia Salvaаi copiii România atrage aten܊ia că fenomenul de bullying a
devenit îngrijorător ܈i în ܈colile din România. Potrivit unui raport al O.M.S., la nivel
european, România se afla pe locul 3 în clasamentul celor 42 de ܊ări în care a fost
investigat.Conform statisticilor realizate de acea܈i organiza܊ie, în România 3 din 10
copii sunt exclu܈i din grupul de colegi, 3 din 10 copii sunt amenin܊a܊i cu bătaia sau
lovirea de către colegi, 1 din 4 copii a fost umilit în fa܊a colegilor.
Pornind de la violen܊a în ܈coala ܈i pentru a preîntâmpina ܈i dezarma un
comportament violent, trebuie mai întâi să clarificăm ܈i să în܊elegem conceptul de
violen܊ă, să aflăm cauzele acesteia ܈i în final să fie concepute măsuri de combatere ܈i
prevenire. Fiind un fenomen atât de răspândit în societatea din zilele noastre, violen܊a
se reflectă ܈i în violen܊a de natură socială. Astfel, copiii trebuie să-܈i cunoască
drepturile, să ܈tie ce înseamnă violen܊ă, să înve܊e cum să prevină să devină ”agresorul
de mâine”.
1. Titlul proiectului:“STOP BULLYING!”
2. Perioada desfăúurării: 25 noiembrie 2021
3. LocaĠia: ùcoala Gimnazială nr. 2 Tudor Vladimirescu-Albe܈ti

4. Grup-Ġintă: elevii clasei a VII-a A
5. Scopul proiectului:
Conútientizarea copiilor în legătură cu necesitatea cunoaúterii ܈i respectării
drepturilor copilului;
Evitarea situa܊iilor de violen܊ă ܈colară;
Proiectul î܈i propune să le prezinte elevilor forme de violen܊ă din ܈coală (fizică,
psihică, verbală), ce înseamnă bullying, de câte ori au fost victimele acestui fenomen
fără să ܈tie că, de fapt, au fost agresa܊i psihic. Astfel, ei vor descoperi că violen܊a lasă
urme adânci atât asupra persoanei agresate, cât ܈i asupra celei care trăie܈te în jurul ei.
Elevii î܈i vor cunoa܈te drepturile ܈i cum pot preveni să nu devină ܈i ei agresori.
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Totodată, elevii vor con܈tientiza importan܊a rela܊iilor interumane bazate pe în܊elegere
܈i toleran܊ă.
6. Obiective:
- cunoa܈terea no܊iunilor de ”bullying” ܈i ”violen܊ă psihică”;
- identificarea formelor de violen܊ă în ܈coală;
- prevenirea actului de violen܊ă;
- cunoa܈terea sensului valorilor: sinceritate, toleran܊ă, stăpânire de sine, respect,
în܊elegere, comunicare;
- cunoaúterea úi respectarea drepturilor copilulului;
- antrenarea copiilor în activităĠi educative:
- egalitatea úanselor ܈i nediscriminarea;
- respectarea demnităĠii copilului;
- ascultarea opiniei copilului ܈i luarea în considerare a acesteia, Ġinând cont de vârsta ܈i
de gradul său de maturitate;
- asigurarea stabilităĠii si continuitătii în îngrijirea, creúterea si educarea copilului,
Ġinând cont de originea sa etnică, religioasă, culturală si lingvistică, în cazul luării unei
măsuri de protecĠie;
- asigurarea protecĠiei împotriva abuzului ܈i exploatării copilului;
- dezvoltarea spiritului de toleranĠa.
7. IniĠierea grupului-Ġintă:
- Prezentarea proiectului în cadrul Comisiei metodice a profesorilor;
8. Implementare
- Realizarea unor ”flutura܈i” cu mesaje anti-bullying ܈i anti-violen܊ă;
- Vizionarea unei filmule܊e ce conĠin aspecte ale violen܊ei în ܈coală;
9. Discipline implicate în proiect:
- Consiliere ܈i Dezvoltare Personală; Limba úi literatura română.
10. Resurse materiale: videoproiector, laptop, bloc de desen, creioane colorate,
radiere, ascuĠitori, lipici, foi cartonate, aparat foto etc.
11. Rezultate aúteptate:
- implicarea tuturor elevilor de la clasa a VII-a A în proiect;
- modificarea comportamentului elevilor, mai ales al celor care au tentin܊e spre
violen܊ă;
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12. Evaluarea proiectului:
Întocmirea unei mape/unui portofoliu cu produsele realizate de elevi
DESFĂ܇URAREA ACTIVITĂ܉ILOR
Nr.
Crt.
1.

2.

3.

Denumirea activităĠii

Resurse materiale

Resurse umane

Data

”Ce este bullying-ul?”
-definirea conceptelor de
”bullying” ܈i de ”violen܊ă
psihică”
referat
cu
tema:
BULLYING
- chestionare pe tema ”Ce
înseamnă bullying-ul?”
”Spune NU bullying-ului în
Юcoală!”

-filmule܊e educative

Elevii clasei a 25.11.2021
VII-a A

-informa܊ii
teoretice
despre
familie
܈i Prof.
violen܊a în familie
Herghiligiu
Simona

Foi colorate

Elevii clasei a 25.11.2021
VII-a A

- Realizarea de către elevi a
unor ”flutura܈i”ce con܊in
mesaje anti-violen܊ă ܈i antibullying

Prof.
Herghiligiu
Simona

”Suntem buni…putem fi Юi
mai buni!”

Elevii clasei a 25.11.2021
VII-a A

Fi܈e de lucru cu
a propuneri venite din Prof.
partea elevilor de a Herghiligiu
combate violen܊a în Simona
-plan de măsuri pentru familie
împiedicarea elevilor cu
tendin܊e spre violen܊ă pentru a
nu deveni astăzi ”bătău܈ii de
mâine”
-măsuri de combatere
violen܊ei în familie
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PROMOVAREA IMAGINII SCOLII
PRIN INTERMEDIUL PARTENERIATELOR ùCOLARE

prof. Hirean Claudia
܇coala Gimnazială ,,Ovidiu Hulea" Aiud, jud. Alba

Sintagma parteneriat educaĠional este tot mai des folosită în limbajul pedagogic
actual datorită reuúitelor demonstrate deja de punerea în practică a acestei strategii, dar
úi datorită posibilităĠilor de perspectivă pe care le promite un astfel de sistem
educaĠional.
O problemă importantă pentru Ġara noastră o reprezintă responsabilitatea locală
pentru calitatea educaĠiei úi succesul úcolar, care reclamă căi diferite de stabilire a
relaĠiilor de colaborare între úcoli, familii úi comunităĠi. Avem în vedere că úcolile de
toate gradele sunt organizaĠii responsabile pentru educaĠia formală a copiilor úi
adolescenĠilor. ùcolile care duc la bun sfârúit mult mai eficient această responsabilitate
se consideră pe ele însele úi elevii lor ca parte a sistemului social ce include familiile
úi comunităĠile.
Motivul principal pentru crearea parteneriatelor úcolare de diferite tipuri este
dorinĠa de a ajuta elevii să aibă succes la úcoală úi mai târziu, în viaĠă. Atunci când
părinĠii, elevii úi ceilalĠi membrii ai comunităĠii se consideră unii pe alĠii parteneri în
educaĠie, se creează în jurul elevilor o comunitate de suport care începe să funcĠioneze.
Parteneriatele trebuie văzute ca o componentă esenĠială în organizarea úcolii úi a clasei
de elevi. Ele nu mai sunt de mult considerate doar o simplă activitate cu caracter
opĠional sau o problemă de natura relaĠiilor publice.
Cooperarea activă a úcolii úi a învăĠătorilor cu ceilalĠi factori educaĠionali –
familia, comunitatea locală, mass-media, biserica, organizaĠii nonguvernamentale –
trebuie să conducă la realizarea unor parteneriate viabile, de natură să permită o
abordare pozitivă a problemelor diverse ale tinerilor elevi. ùcoala trebuie să găsească
formele optime prin care cei implicaĠi în acest proces de educare să poată gestiona
resursele umane, să aibă cunoútinĠe de psihologie úi pedagogie, să se poată adapta rapid
la managementul schimbărilor din societatea actuală. Totuúi, rolul cel mai important îl
are úcoala, cadrele didactice care, prin activităĠile elaborate, pot dezvolta la elevi
abilităĠi úi conduite morale úi civice, în contextul european actual.
Valoarea educaĠiei creúte într-o lume în care schimbările s-au accelerat simĠitor,
într-o societate a opĠiunilor individuale úi sociale multiple, marcată de o multitudine de
tranziĠii, de naturi diferite. EducaĠia este somată să răspundă provocărilor unei lumi a
societăĠilor úi indivizilor în derută, o lume în care s-au pierdut úi se pierd repere, sisteme
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de referinĠă, iar sistemele etice se află în criză. Ea trebuie să construiască drumuri noi
pentru speranĠă, prin formarea unor cadre cât mai flexibile, a unor capacităĠi úi
comportamente capabile să facă faĠă schimbării permanente úi să adapteze elevul la
incertitudine úi complexitate. ùcoala este chemată să contribuie decisiv la reconstrucĠia
spirituală, la redefinirea unor noi sisteme de valori.
În urma parteneriatelor úcolare fiecare dintre părĠile implicate în actul educativ
are diferite beneficii:
-profesorii au astfel posibilitatea deprinderii de noi abilităĠi în planificarea úi
managementul proiectului. Reuniunile cu colegii din diferite Ġări europene sunt o
oportunitate de a cunoaúte alte sisteme educaĠionale úi metode de predare ce pot inspira
inovaĠia în úcoală.
În plus, întâlnirile profesionale cu colegi străini pot conduce la stabilirea de
prietenii mai profunde decât colaborarea în proiect.
-atât profesorii cât úi elevii dobândesc noi abilităĠi relevante, atât pentru viaĠa
profesională, cât úi pentru cea personală, precum abilităĠi de comunicare úi prezentare,
luarea deciziei, rezolvarea de probleme úi managementul conflictului, creativitate,
munca în echipă úi solidaritate. Ei învaĠă limbi străine noi úi le pot practica pe cele pe
care deja le cunosc. Ideea dezvoltării profesionale úi reuúitei conduce la motivaĠie
crescută úi satisfacĠie.
-úcolile beneficiază de motivaĠia sporită a profesorilor úi elevilor împreună cu
creúterea corespunzătoare a nivelelor de interes úi reuúitelor úcolare ale elevilor.
-părinĠii beneficiază de sporirea interesului elevilor, motivaĠiei acestora úi reuúitei
úcolare.
Un rol foarte important în dezvoltarea morală a elevilor o are Biserica.
Parteneriatele dintre úcoală úi biserică pot orienta elevii spre respectarea unor
importante valori morale cum ar fi: punctualitatea, adevărul, disciplina, respectul faĠă
de aproapele nostru, ajutorarea celui aflat în dificultate.
O dorinĠă a devenit realitate prin intermediul tinerilor care doresc să joace un rol
activ în Biserică, aceútia simĠind o permanentă chemare úi o dorinĠă de interacĠiune cu
cei care le împărtăúesc gândurile.
Dintre toĠi membrii Bisericii, tinerii sunt cei care au cea mai mare nevoie de o
legătură între teorie úi practică. Tinerii sunt înfometaĠi după o comuniune reală, după o
credinĠă practică, după relaĠii autentice, fapt pentru care se roaga împreună úi dezbat
problemele pe care le întâlnesc la tot pasul în viaĠă. Astfel, incearca sa schimbe
expresiile din seria „ar trebui să...” cu cele „cum să...”.
Tinerii vor să vadă întreaga teoretizare trăită úi celebrată în comunitate, acolo
unde Dumnezeu a úi intenĠionat să ia formă úi să se dezvolte.
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În colaborare - instituĠiile úcolare si bisericeúti -am desfăúurat acĠiuni care să-i
ajute pe elevi să înĠeleagă sensul úi semnificaĠia normelor úi valorilor morale religioase
úi patriotice care călăuzesc viaĠa úi activitatea oamenilor în comunitate.
Proiectele au drept scop realizarea unor activităĠi interculturale úi lingvistice
bazate pe toleranĠa religioasă úi relaĠia de prietenie dintre biserici. Într-o societate
„egocentristă” omul uită că trăieúte în comuniune cu alĠi semeni úi că alături de el se
află oameni ce au nevoie de înĠelegerea úi sprijinul său.
Astăzi, mai mult ca oricând trebuie să învăĠăm să ne acceptăm, să învăĠăm să
respectăm principiile democraĠiei autentice, pentru că numai împreună vom reuúi să
coexistăm într-o societate democratică europeană.
ùcoala úi Biserica sunt chemate să pregătească viitori cetăĠeni informaĠi úi
responsabili, promovând idealurile societăĠii contemporane úi nelăsând uitării valorile
naĠionale, unitate naĠională, libertate, dreptate, adevăr sau stabilitate, precum úi
schimbarea mentalităĠilor úi atitudinii elevilor, cadrelor didactice, ale integrării
comunităĠii sociale faĠă de aceútia.
Anul acesta am avut parteneriate cu:
1. Familia “Arta de fi parinte”;
2. Biblioteca “Liviu Rebreanu" Aiud,
”Cartea fereastra deschisa spre lumina”;
3.Muzeul de Stiinte ale naturii- Bethlen Gabor Aiud “Pamantul-o planeta vie ”;
4.Biserica ,,Cei trei Ierarhi -Vasile, Grigore si Ioan"
“Un strop de credinta”;
5. Asociatia “Maria Agapia” Aiud- “Europa suntem noi”;
Cu gândul curat si plin de voie bună, tinerii ortodocsi ai Scolii Gimnaziale ,,
Ovidiu Hulea“ Aiud, au initiat parteneriatul cu Biserica ,,Cei trei Ierarhi -Vasile,
Grigore si Ioan" pentru a dezvolta creativitatea elevilor prin intermediul proiectelor
interculturale pe teme religioase.
Activitatea extracurriculară e o componentă educaĠională valoroasă úi eficientă
căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenĠie, adoptând el, în primul rând, o
atitudine creatoare, atât în modul de realizare al activităĠii, cât úi în relaĠiile cu elevii,
asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor.
Diversitatea activităĠilor extraúcolare oferite creúte interesul copiilor pentru úcoală úi
pentru oferta educaĠională.
Bibliografie:
1. Agabrian, Mircea, Scoala, familia, comunitatea, Institutul European, Iasi, 2006.
2. Baban, Adriana, „Consiliere educationala”, Editura Psinet, Cluj-Napoca, 2003.
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2. Cerghit, Ioan, Neacúu, Ioan, NegreĠ Dobridor Ioan, „Prelegeri pedagogice”,
Editura Polirom, Iaúi, 2001
3. Pescaru, Băran, Adina, „Parteneriat în educaĠie”,Editura Aramis Print,
Bucureúti, 2004
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Promovarea imaginii grădini܊ei
în cadrul unei activită܊i educative

Prof. Holca Andreea
G. P. P. Nr. 6 ,,Albinu܊a” Suceava

Pre܈colarii unită܊ii au sărbătorit anotimpul roadelor bogate printr-o expozi܊ieconcurs sub genericul ”Dovleacul fericit”.
Activitatea a avut drept scop crearea unei comunită܊i educative în jurul institu܊iei
pre܈colare, printr-un parteneriat real, vizibil ܈i eficient, între familie ܈i grădini܊ă.
Ajuta܊i de părin܊i, pre܈colarii s-au implicat temeinic în decorarea cât mai creativă
a dovlecilor. Ace܈tia au fost picta܊i sau decora܊i cu măiestrie, transformându-se în ni܈te
personaje pe placul copiilor.

Dovlecii au fost expu܈i în curtea grădini܊ei, unde a fost pregătit decorul pentru
expozi܊ie. S-a realizat apoi jurizarea exponatelor ܈i premierea tuturor dovlecilor,
acordându-le diferite titluri (,,Cel mai simpatic dovleac”, ,,Cel mai original
dovleac” , ,,Cel mai fericit dovleac”, ,,Cel mai colorat dovleac”)
Părin܊ii ܈i copiii au avut ocazia să viziteze expozi܊ia, amuzându-se sau
minunandu-se de crea܊iile realizate. Activitatea s-a bucurat de un real succes ܈i a fost
promovată în comunitate prin presa locală.
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Importan܊a activită܊ilor educative realizate în online
pentru promovarea imaginii ܈colii

Horhocea Arabela-Laura
Grădini܊a cu Program Prelungit Numărul 9, Buzău

Educa܊ia este cel mai puternic motor al schimbărilor sociale ܈i al dezvoltării, dar
pentru activarea acestui motor sunt necesare schimbări fundamentale, care să facă
posibilă dezvoltarea unei societă܊i echitabile, bazată pe cunoa܈tere. Ar trebui ca ܈coala
să ܊ină cont de marile schimbări ale lumii moderne ܈i să reac܊ioneze prima, schimbând
sistemul educa܊ional vechi cu unul modern. Este ciudat, dar sistemul educa܊ional este
deosebit de inert ܈i este cel care, de multe ori, se schimbă ultimul. Necesitatea de
adaptare a institu܊iilor de învă܊ământ la schimbările mediului, la nevoile individuale
ale clien܊ilor presupune implimentarea marketingului în obiectul de activitate al
acestora, cu scopul îmbunătă܊irii serviciilor, men܊inerii ܈i promovării acestor servicii
în condi܊ii de maximă eficien܊ă. Anume marketingul educa܊ional ar trebui să
configureze viziunea unei ܈coli a secolului XXI ܈i să pregătescă elevii pentru viitor.
O ܈coală trebuie să producă ܈i să ofere pie܊ei ceea ce se cere efectiv, să-܈i
orienteze activitatea în func܊ie de a܈teptările consumatorilor, mai precis a elevilor ܈i a
părin܊ilor acestora. Marketingul este un demers ܈tiin܊ific care presupune nu numai
cunoa܈terea de cerin܊e de consum, ci ܈i anticiparea lor, adaptarea permanentă la nevoile
consumatorilor în vederea păstrării unui parteneriat bine consolidat, bazat pe
mul܊umirea familiilor. Acest demers presupune un ansamblu de metode ܈i tehnici
܈tiin܊ifice care să poată analiza cantitativ ܈i calitativ fenomenul precum ܈i previziunea
pie܊ei. De aceea, marketingul devine o func܊ie a managementului. El este o ܈tiin܊ă care
presupune asimilarea la nivelul teoriei ܈i ac܊iunii educa܊ionale, a conceptelor
semnificative din domeniul educa܊ional, crearea de concepte noi, generalizarea
teoretică ܈i reflec܊ia continuă asupra ideilor generate de practică, experimentarea unor
idei noi de investigare a consumului cultural ܈i a comportamentului consumatorilor,
elaborarea unor instrumente de previziune a pie܊ei educa܊ionale.
Particularizând, putem spune ca marketingul educa܊ional îndepline܈te
următoarele func܊ii:
x investigarea pie܊ei, a consumului de educa܊ie ܈i a mediului;
x adaptarea politicilor de marketing educa܊ioal la cerin܊ele mediului;
x adaptarea serviciilor educa܊ionale la interesele, preferin܊ele, nevoile,
a܈teptările, exigen܊ele calitative ale consumatorilor, dar ܈i cu dezideratele
politicii educa܊ionale;
x practicarea unui management eficient al resurselor umane care, împreună cu
resursele materiale ܈i informa܊ionale să stimuleze efectele sinergice ale
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valorilor ܈i serviciilor educa܊ionale ܈i să asigure realizarea obiectivelor
prestabilite.
Cercetarea nevoilor reprezintă partea cea mai importantă a studiilor consacrate
cererii de educa܊ie. Sociologii consideră că, fără a examina nevoile publicului, nu se
pot evalua efectele preferin܊elor ܈i consumului de educa܊ie ܈i, implicit, parteneriatul cu
familia devine mai fragil.
O latură care trebuie avută în vedere când e vorba de marketing educa܊ional este
satisfac܊ia fa܊ă de serviciile educa܊ionale. În cadrul parteneriatului ܈coală- familie,
subiec܊ii pot fi întreba܊i direct dacă sunt sau nu satisfăcu܊i de serviciile educa܊ionale
oferite. Afirma܊iile acestora trebuie raportate la nivelul de aspira܊ii sau la a܈teptările
lor, dar ܈i la experien܊ele anterioare. Dacă se cunoa܈te ce anume a܈teaptă publicul de la
procesul educa܊ional, atunci se pot elabora strategii de marketing care să asigure
audien܊a maximă a ofertei educa܊ionale.
Multe institu܊ii educa܊ionale din ܊ările civilizate au birouri de admitere, programe
de atragere a fondurilor, asocia܊ii ale absolven܊ilor ܈i consultan܊i în promovare ܈i rela܊ii
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
institu܊iei este determinarea nevoilor ܈i dorin܊elor pie܊ei-܊intă ܈i satisfacerea prin
structura, comunicarea, pre܊urile ܈i livrarea de programe ܈i servicii viabile, competitive
܈i adecvate.
O institu܊ie cu orientare de marketing se concentrează pe cunoa܈terea ܈i
satisfacerea nevoilor beneficiarilor săi. Aceste institu܊ii recunosc că serviciile ܈i
programele bune, eficiente sunt mijloace de a satisface mai bine pia܊a-܊intă. Fără a-܈i
satisface pia܊a-܊intă, institu܊iile se vor trezi în derivă ܈i vor fi uitate.
Satisfacerea nevoilor clien܊ilor nu înseamnă că institu܊ia î܈i va neglija misiunea
܈i competen܊ele sale distincte pentru a oferi doar programele educa܊ionale care sunt la
modă la un moment dat. Este de preferat ca institu܊iile să caute consumatori de educa܊ie
care să fie interesa܊i de oferta actuală ܈i apoi vor adapta această ofertă pentru a o face
cât mai atractivă.
Bibliografie:
Miclea, M., Lemeni, G., Consiliere si orientare - Ghid de educatie pentru cariera, 2004
Voiculescu, F., Analiza resurse – nevoi si managementul strategic in invatamânt,
2004
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Educa܊ia incluzivă – educatia viitorului

Prof. Hritiuc Valentina
܇coala Gimnazială Mări܊ei (Dănila), jude܊ul Suceava

Educa܊ia incluzivă se bazează pe drepturile umane. Potrivit principiilor
drepturilor omului, orice copil are dreptul la o educa܊ie bună, de calitate indiferent de
nivelul capacită܊ilor de dezvoltare sau de apartenen܊a lui. o educa܊ie bună, de calitate
trebuie să trebuie să conducă la dezvoltarea capacită܊ilor cognitive ܈i de integrare
socială. Diferen܊ele ܈colare în func܊ie de apartenen܊a la o anumită categorie socială sau
în func܊ie de nivelul de dezvoltare intelectuală nu sunt justificate.
܇coala de masă este cea care asigură mediul, nivelul de calitate al învă܊ământului
܈i însu܈irii aptitudinilor cognitive. Copiilor cu dificultă܊i, pentru a le u܈ura intrarea în
܈colile de masă, acestea trebuie să asigure o atmosferă primitoare ܈i de acceptare.
Conceptul de incluziune merge dincolo de conceptul de integrare. Când vorbim de
integrare se sugerează un individ care este în afara grupului ܈i, pentru care, se face un
efort pentru a-l primi în grup. Totodată, incluziunea porne܈te ܈i de la principiul că
individul, oricât ar fi de diferit, el face parte din grupul social.
Egalitatea ܈anselor, în domeniul educa܊iei, sprijină ܈colarizarea copiilor cu
deficien܊e în sistemul general de învă܊ământ. ܇colile trebuie să fie dotate material, să
asigure personal calificat ܈i să cuprindă în sistemul obligatoriu de învă܊ământ to܊i copii
cu CES indiferent de tipul de deficien܊ă, incluzând aici ܈i deficien܊ele grave inclusiv
cele multiple, asociate.
Educa܊ia integrată este definită ca fiind un ansamblu de măsuri care se aplică
categoriilor de popula܊ie ce urmăre܈te înlăturarea segregării ܈i reprezintă o tendin܊ă
dominantă în abordarea persoanelor cu dizabilită܊i. Educa܊ia integrată constituie o
modalitate institu܊ionalizată de ܈colarizare a copiilor cu CES în ܈coli ܈i clase obi܈nuite
sau cât mai aproape de cele obi܈nuite.
܇coala de masă adoptă ideologiile educa܊iei integrate ܈i impune adaptări la
nivelul procesului de predare-învă܊are-evaluare întocmind documente speciale cum ar
fi programele de interven܊ie personalizate ܈i programele educative personalizate.
Aceste programe implică:
1. curriculum adaptat realizat de un cadru didactic specializat împreună cu cadrul
didactic de specialitate (profesorul de sprijin ܈i profesorul de la clasă)
2. activită܊i individuale de învă܊are care să se desfă܈oare sub îndrumarea
profesorului de sprijin care îl completează pe profesorul de specialitate de la clasă
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3. con܊inuturile învă܊ării trebuie alese astfel încât să respecte cerin܊ele
curriculumului ܈colii de masă cât ܈i posibilită܊ile reale de operare cu aceste con܊inuturi
ale copilului cu CES, astfel încât să nu fie deteriorată calitatea învă܊ării celorlal܊i copii.
4. strategiile de predare-învă܊are care sun aplicate trebuie să faciliteze operarea
cu con܊inuturile învă܊ării pentru ambele categorii de copii (atât cei cu CES cât ܈i ceilal܊i
elevi).
5. timpul trebuie să fie gestionat diferen܊iat. După cum ܈tim fiecare copil are
nevoie de o anumită perioadă de timp pentru a procesa informa܊ia. La copii cu CES
perioada de procesare este mai mare mai ales acolo unde este deficien܊ă mintală.
6. utilizarea resurselor atât materiale cât ܈i umane u܈urează integrarea copiilor
cu CES.
7. spa܊iul clasei trebuie să fie astfel organizat încât să ܊ină seamă de tipul
deficien܊ei copilului cu CES.
8. managementul clasei- activită܊ile instructiv-educative trebuie să fie organizate
în forme de instruire cât mai flexibile. Activită܊ile pe echipe permit adaptarea
obiectivelor procesului instructiv-educativ la particularită܊ile psiho-fizice ale copilului
cu CES, prin stabilirea unor obiective opera܊ionale diferen܊iate, con܊inuturi care sunt
accesibile copilului ܈i strategii diferen܊iate de predare.
9. formele de evaluare continuă sunt cele mai accesibile în aceste cazuri. Acestea
monitorizează progresul individual ܈i u܈urează planificarea activită܊ilor instructiveducative pentru to܊i elevii.
Educa܊ia incluzivă se bazează pe modificări, transformări pentru a putea sus܊ine
participarea tuturor elevilor la procesul instructiv-educativ. Presupune un proces de
adaptare continua a institu܊iei de învă܊ământ pentru a putea fi valorificate permanent
resursele materiale ܈i umane existente ܈i pentru a fi realizat suportul material pentru
to܊i participan܊ii la educa܊ie. Inser܊ia socio-profesională ܈i reabilitarea func܊ională
reprezintă un sistem de ac܊iuni complexe care vizează înlăturarea barierelor de natură
fizică, medicală, psihologică, psiho-pedagocică, socială.
Educa܊ia integrată î܈i construie܈te î܈i construie܈te finalită܊ile cu un grad mare de
generalitate. Porne܈te de la curentele ideologice venite din orientările umaniste ale
܈tiin܊elor socio-umane care promovează ideile de diversitate umană, normalizare,
egalizare a ܈anselor ܈i de integrare.
Educa܊ia integrată se vede obligată, de܈i are propriile finalită܊i până la un punct,
să-܈i alinieze aceste finalită܊i la ale curentului ܈i politicii generale a educa܊iei. Astfel,
î܈i opera܊ionalizează finalită܊ile educa܊ionale prin adaptări ܈i modificări de diferite
grade de complexitate ale finalită܊ilor curentului principal al educa܊iei.
Educa܊ia integrată are ca obiectiv principal asigurarea accesului egal la educa܊ia
de bază a tuturor membrilor unei societă܊i.

380

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, februarie, 2022

Educa܊ia de calitate factorul principal în crearea imaginii Юcolii


Prof. Iacob Sorina Daniela
Colegiul Tehnic Victor Ungureanu, Câmpia Turzii

Imaginea ܈colii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce a܈teaptă ܈i au
nevoie: educa܊ie de calitate, accesul la ofertele educa܊ionale, individualizarea învă܊ării,
combaterea discriminării, reducerea violen܊ei, promovarea unui comportament moral
pozitiv ܈i participarea la activită܊i extra܈colare.
Educa܊ia de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice,
fiecare contribuind individual asupra imaginii de ansamblu a institu܊iei ܈colare.
Motivarea elevilor printr-o educa܊ie individualizată, adaptată la particularită܊ile
elevului, folosirea mijloacelor tehnologice în strategii de predare atractive vor crea o
imagine pozitivă asupra ܈colii.
În continuare prezint o activitate desfă܈urată cu elevii din clasa a IX-a
învă܊ământ profesional - modelul de lec܊ie UCL (University College London). Aceste
lec܊ii pot fi create ܈i folosite nu numai în predarea-învă܊area face-to-face cu clasa
de elevi ci ܈i online, cu resursele stabilite, iar elevii să le studieze acasă pe
propriile dispositive digitale în urma link-ului trimis de profesor ܈i să tragă
conclziile necesare sau să efectueze anumite sarcini. Learning Designer este un
instrument bazat pe web, adresa: https://www.ucl.ac.uk/learning-designer/index.php.
Modulul: M II. Lăcătuúărie generală
Unitatea de rezultate ale învă܊ării URÎ 2. Realizarea pieselor prin operaĠii de
lăcătu܈erie generală
Rezultate ale învăĠării (codificare conform SPP)
CunoútinĠe
AbilităĠi
Atitudini
2.1.3. Mijloace
2.2.6. Alegerea
2.3.2. Colaborarea cu membrii
utilizate în atelierul mijloacelor de măsurat úi echipei de lucru, în scopul
de lăcătuúerie
verificat în funcĠie de
îndeplinirii sarcinilor de la locul
pentru măsurarea úi mărimea fizică de
de muncă
verificarea
măsurat
2.3.3. Respectarea prescripĠiilor
dimensiunilor
2.2.7. Utilizarea
din desenele de execuĠie la
geometrice (܈ublere, mijloacelor de măsurat úi realizarea pieselor prin operaĠii
micrometre, echere, verificat lungimi,
de lăcătuúărie
rigle de control)
unghiuri, suprafeĠe
2.3.4. Asumarea, în cadrul
echipei de la locul de muncă, a
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2.2.40. Utilizarea corectă
a vocabularului comun úi
a celui de specialitate

responsabilităĠii pentru sarcina de
lucru primită.

Obiective:
- Determinarea preciziei de măsurare;
- Efectuarea măsurării cu ܈ublerul.
Tipuri de învă܊are într-un plan de lec܊ie- UCL

1- videoclipuri tutorial YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=FgK03w4_Zyk- Tutorial măsurarea cu sublerul
https://www.youtube.com/watch?v=o5ce-Q1e3Yg - Cum folosim un ܈ubler
2- discu܊ii, meeting- Principul de măsurare a ܈ublerului
3.- efectuarea de măsurări completa܊i tabele cu citirea indica܊iilor ܈ublerului
Metoda simulării
Simulator pentru ܈ubler cu precizia de 0,1 mm (1 zecime de mm):
http://www.stefanelli.eng.br/en/en-vernier-scale-nonius.html
Simulator pentru ܈ubler cu precizia de 0,05 mm (5 sutimi de mm):
http://www.stefanelli.eng.br/en/vernier-scale-nonius-millimeter-05.html
Simulator pentru ܈ubler cu precizia de 0,02 mm (2 sutimi de mm):
http://www.stefanelli.eng.br/en/vernier-scale-nonius-millimeter-02.html

4. - test de evaluare on line (Google Forms)
Activitatea desfă܈urată a fost una de succes. Într-un mediu adaptat sarcinii de
învă܊are elevii au reu܈it să atingă rezultatele vizate, ܈i-au îmbunătă܊it abilită܊ile digitale.
Consider că utilizarea eficientă a tehnologiei în predare ܈i învă܊are reprezintă
o condi܊ie esen܊ială pentru o educa܊ie de calitate.
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Textul literar – model al instruirii elevilor prin lectură

Prof. Iancu Iuliana
Liceul Tehnologic „Terezianum” Sibiu

În cadrul procesului de învăĠământ, limba úi literatura română este o disciplină
caracterizată prin dinamism úi complexitate, ocupând un loc central mai ales prin
modul în care îúi structurează conĠinuturile. Disciplina conĠine două subdomenii: limbă
úi literatură. Pe de o parte, limba română este limba oficială a statului român, se
identifică cu existenĠa poporului român, pe care elevii trebuie să úi-o însuúească în mod
corect, în vederea dezvoltării gândirii, a vieĠii úi a sensibilităĠii. Pe de altă parte,
literatura vizează direct sensibilitatea elevilor prin cunoútinĠe, idei, sentimente
transmise cu scopul modelării atitudinilor úi comportamentelor umane.
Perechea limbă-literatură presupune atât cunoútinĠe despre limba română, cât úi
cunoútinĠe despre literatură úi practici literare. Limba română trebuie să fie învăĠată din
imperative sociale, economice, politice, culturale, cu scopul integrării în societate, ca
parte a procesului de dezvoltare a conútiinĠei úi de cultivare a relaĠiilor interumane pe
diferite domenii de activitate. Literatura română oferă modele de artă literară pentru
atingerea obiectivelor educativ-formative ale învăĠământului românesc, prin prisma
sensibilizării elevilor.
Se útie că didactica limbii úi didactica literaturii se remarcă prin strategii úi
metode proprii, în funcĠie de ciclurile de învăĠământ, de profilul úcolilor úi al claselor,
păstrându-úi individualitatea úi specificitatea:
„Mai mult decât atât, reflecĠia didactică a formalizat, în funcĠie de finalităĠile
fiecărui domeniu, modalităĠi distincte de structurare a lecĠiilor, de realizare a progresiei
úi de evaluare”1. Pe parcursul programei, sunt vizate cele patru capacităĠi fundamentale
din cadrul situaĠiei de comunicare: producere úi comprehensiune a textului oral,
respectiv producere úi comprehensiune a textului scris:
„În locul compartimentării artificiale a disciplinei în limbă úi literatură, se
propune un nou model, cel comunicativ-funcĠional, adecvat nu numai specificului
acestui obiect de studiu, ci úi modalităĠilor propriu-zise de structurare a competenĠei de
comunicare a elevilor”2.
Astfel, se poate afirma că dependenĠa capacităĠilor de o anumită structură
genetică preexistentă este pertinentă, în timp ce performanĠele reprezintă tot ceea ce

1

Alina Pamfil, Limba úi literatura română în úcoală. Structuri didactice deschise, ediĠia a III-a, Piteúti, Editura „Paralela
45”, p. 12.
2
Ibidem.
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aduce benefic exersarea la nivel educativ a capacităĠilor psihice pe care le include. În
1963, J. B. Caroll propune un model al instruirii depline, prin intermediul căruia toĠi
elevii pot învăĠa totul, deúi admitea diferitelor particularităĠi ale acestora, obligând la o
diferenĠiere profundă până la individualizarea completă a învăĠării. CeilalĠi cercetători
au confirmat sau au infirmat modelul instrucĠional promovat de J. B. Caroll, punând
totodată problema înlăturării eúecului úcolar din cadrul acestei discipline.
Din perspectiva psihopedagogiei moderne, ConstanĠa Bărboi vorbeúte despre
existenĠa a cel puĠin trei posibilităĠi de determinare a eficacităĠii în cadrul procesului
instructiv-educativ: indulgenĠa lipsită de motive întemeiate, adoptarea unui singur
model instrucĠional, experimentarea unor soluĠii intermediare. Despre didactica
redactării, a oralului úi a lecturii se vorbeúte cu privire la textul literar-beletristic: „Ele
vor fi precedate de secvenĠe ce discută finalităĠile disciplinei, specificul modelului
comunicativ, problematica proiectării strategiilor didactice úi formarea noĠiunilor
metalingvistice”3.
Limba úi literatura română deĠine poate rolul cel mai important în formarea
personalităĠii elevilor, care trebuie să capete deprinderi úi abilităĠi necesare pentru a le
asigura accesul la cunoaútere, la învăĠare, în vederea integrării úi implicării în
comunitatea în care vieĠuiesc:
„Finalitatea primordială a procesului de receptare a literaturii în úcoală rămâne
aceea de a forma cititori de literatură în devenire, oameni cu deprinderea de a citi,
zilnic, ceva interesant, capabili de a adopta o poziĠie personală faĠă de lecturile lor”4.
În teoria úi practica instruirii, la nivelul acestei discipline, precizarea clară a
obiectivelor educaĠionale ale activităĠii didactice este primordială, mai ales în virtutea
asigurării reuúitei tuturor elevilor la învăĠătură.
Fiecare profesor trebuie să dispună de informaĠii precise privind finalităĠile
educaĠionale generale, obiectivele disciplinei úi cele specifice fiecărui nivel de
învăĠământ. El trebuie să dispună úi de un model pedagogic potrivit disciplinei predate,
care să se supună în primul rând logicii învăĠării úi nu logicii útiinĠifice, decât într-o
anumită parte întrucât literatura română contribuie în mod decisiv la formarea unei
culturi literare prin acumularea de cunoútinĠe.
ùi programa úcolară a acestei discipline propune o paradigmă comunicativfuncĠională, ce „presupune studiul integrat al limbii, al comunicării úi al textului
literar”5. Accentul se pune astfel pe formarea de competenĠe (de comunicare úi cea
culturală) prin implicarea altor domenii de referinĠă:
„Parteneriatul real presupune cunoaútere, informare, documentare, implicare
activă úi responsabilă din partea colaboratorilor participanĠi la dezbaterea
temelor/problemelor psiho-socio-pedagogice pentru a se crea condiĠii favorabile


3

Ibidem, p. 13.
4
Constantin Parfene, Metodica studierii limbii úi literaturii în úcoală. Ghid teoretico-practic, Iaúi, Polirom, 1999, p. 115.
5
Cf. Programa ùcolară Limba úi literatura română, clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului, Bucureúti, 2009, p. 2.
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elevilor ca să-úi poată dezvolta la adevărata valoare potenĠialul individual úi propria
personalitate”6.
Studiul limbii române în úcoală presupune atingerea unor obiective generale,
prin adoptarea viziunii comunicativ-pragmatice, prin utilizarea unor metode activizate,
evitând astfel formalismul, prin analizarea diferitelor componente ale sistemului limbii
având în vedere interdependenĠa lor, prin cercetarea textelor lingvistice ca forme
comunicative. Prin operaĠionalizarea obiectivelor urmărite pe parcursul lecĠiei, în
concordanĠă cu cerinĠele programei úi adaptate capacităĠilor elevilor, se creează situaĠii
de învăĠare necesare acĠiunii instructiv-educative, în vederea receptării/învăĠării acestei
discipline. Se vizează mai întâi cultivarea gustului estetic, formarea interesului elevilor
pentru lectura úi interpretarea textelor literare, stimularea gândirii creatoare, educarea
unor sentimente deosebite, punând bazele unui comportament civilizat în cadrul
societăĠii.
Textele literar-artistice se transformă în mijloace în vederea formării elevilor ca
lectori avizaĠi, a cultivării receptivităĠii lor literare, prin abandonarea surplusului de
infomaĠii de ordin istoric-literar, bibliografic, social etc. În receptarea sau producerea
unui text literar, elevii trebuie să capete anumite competenĠe. Este de domeniul
evidenĠei faptul că elevii trebuie puúi mereu în contact direct cu operele literare pentru
stimularea sensibilităĠii lor, prin renunĠarea la obiceiul de a transmite observaĠiile
criticilor cu privire la operele în cauză. Este de dorit ca profesorul să nu se limiteze la
a fi doar un emiĠător de informaĠii istorico-literare sau critice, ci să se transforme întrun îndrumător care să-i facă pe elevi să înĠeleagă limbajul literar. Tot el are dificila
obligaĠie de a supraveghea la formarea úi consolidarea deprinderilor elevilor de a citi
expresiv, de a-úi exprima într-un mod argumentat impresiile de lectură, de a-úi însuúi
un limbaj critic adecvat, de a le asigura un orizont cultural.
Textul literar transfigurează realitatea, pe care o modelează prin intermediul
imaginilor artistice, al limbajului pe care îl combină úi îl modifică pentru a transmite
ideea poetică úi pentru a emoĠiona lectorul inocent, eficient sau competent. La nivel
stilistic, receptarea acestui tip de text înseamnă descifrarea operei din perspectivă
lingvistică úi artistică, înĠelegerea cuvântului úi a formelor sale, ilustrarea imaginarului
poetic.
Analiza stilistică se focalizează asupra elementelor esenĠiale sub raportul
expresivităĠii poetice a cuvintelor ce capătă culoare, sunet, consistenĠă, contur,
existenĠă. Originalitatea poeziei rezidă din limbajul ei specific, din registrul variat al
figurilor de stil, din viziunea poetică asupra universului úi a existenĠei, proiectată întro formă sugestivă, inedită, prin contopirea inefabilului cu nonconvenĠionalul.
Nivelurile textului poetic se contopesc într-un proces de descifrare a operei
literare, văzută ca o unitate între conĠinut úi formă. Scopul artistic presupune că opera
literară este destinată gândirii úi simĠirii, Ġine de valoarea estetică, de cititorul căruia i
se adresează.

6

Ibidem, p. 204.
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Opera lirică este subordonată genului liric úi conĠine, după cum bine útim, creaĠii
bazate pe transmiterea directă a trăirilor, emoĠiilor úi ideilor autorului, implicând
prezenĠa eului liric ca însemn al subiectivităĠii poetului.
Lirica rămâne domeniul confesiunii úi al contemplaĠiei, în care poetul se
comunică pe sine úi exprimă totodată un complex de sentimente úi concepĠii pur
omeneúti.
Bibliografie:
Curriculum NaĠional, Programa ùcolară Limba úi literatura română, clasa a IXa, ciclul inferior al liceului, Bucureúti, 2009
Pamfil, Alina, Limba úi literatura română în úcoală. Structuri didactice
deschise, Piteúti, Editura „Paralela 45”, 2006
Parfene, Constantin (coordonator), Aspecte teoretice úi experimentale în studiul
literaturii în úcoală, Iaúi, Editura UniversităĠii „Alexandru Ioan Cuza”, 2000
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Importan܊a activită܊ilor educative realizate în online
pentru promovarea imaginii ܈colii

Profesor. înv. pre܈colar: Ianculovici Savdia
Grădini܊a nr. 1 P. P. Or܈ova




Promovarea imaginii unităĠii noastre úcolare (܇coala Gimnazială ,,Theodor
Costescu) reprezintă o prioritate pentru o bună colaborare între cei trei parteneri
educaĠionali: grădini܊ă-pre܈colari-părinĠi.
Educa܊ia este obligatorie, dar din fericire nici o institu܊ie nu poate for܊a alegerea.
“Clientul” este liber să aleagă.
Această dependen܊ă a unită܊ii ܈colare de libertatea de alegere a elevilor face ca
úcoala să depindă de implicarea ei în modificarea nevoilor úi aúteptărilor acestora.
Informarea nu este de ajuns, úcoala trebuie să aibă capacitatea úi să fie pregatită
de a adapta programul educaĠional la nevoile în schimbare ale “clientilor”.
ùcoala este un element esenĠial al oricărei comunităĠi prin resursele umane pe
care le are, dar úi prin spaĠiile de învăĠare disponibile. O úcoală/grădiniĠă responsabilă
este garantul dezvoltării permanente a comunităĠii.
ùcoala-grădiniĠa, nu poate funcĠiona bine fără sprijinul comunităĠii, aceasta
reprezintă o resursă, oferindu-úi serviciile úi altor membri ai comunităĠii pe lângă tinerii
úcolarizaĠi úi contribuind astfel la dezvoltarea comunităĠii úi altfel decât prin realizarea
educaĠiei formale.
De exemplu, în Olanda, se cheltuiesc foarte mulĠi bani úi energie umană pentru
promovarea úi atragerea grupurilor-Ġintă. Se încearcă prin cuvinte úi imagini să se
creeze cea mai bună imagine posibilă úi să convingă că numai produsul educaĠional
oferit este cel mai bun.
O mare atenĠie úi cheltuială sunt acordate identităĠii vizuale úi reputaĠiei numelui.
Dar “clientul” aúteaptă mai mult.
Nevoile lui sunt centrale, diferenĠa dintre marketing úi vânzarea educaĠiei este
clară. Vânzarea este "miúcarea a ceea ce ai de oferit către client".
Marketingul este "a fi sigur că ceea ce ai de oferit este ceea ce doresc clienĠii".
Aplicarea conceptului de marketing este mai complexă decât abordarea centrata pe
vânzari.
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Pentru a reuúi, o instituĠie educaĠională are nevoie să se adapteze corespunzător
mediului complex úi în continuă schimbare. Toate activităĠile instituĠiei au loc úi sunt
dependente de mediul exterior.
Managerii instituĠiilor au nevoie să înteleagă importanĠa mediului úi a
schimbarilor care se produc úi modul cum pot afecta succesul sau chiar supravieĠuirea
instituĠiei.
Prevederea transformărilor potenĠiale ale macromediului, va da instituĠiei timpul
necesar pentru a planifica răspunsurile adecvate.
De-a lungul timpului, activităĠile de formare úi promovare a imaginii grădini܊ei
noastre au fost:
•difuzarea informaĠiilor cu privire la oferta educaĠională, programele ܈i proiectele
educaĠionale, baza materială, resursele umane, rezultatele úcolare;
• consilierea părinĠilor privind orientarea úcolară;
• dezvoltarea de parteneriate eficiente la nivel local, judeĠean, regional, na܊ional
în scopul promovării imaginii institu܊iei noastre úi a corelării ofertei educaĠionale cu
cerinĠele de pe piaĠa muncii locale / regionale;
• promovarea imaginii grădini܊ei prin diverse surse informaĠionale (presă locală
scrisă, internet).
Propunerea de activităĠi pentru formarea úi promovarea imagini a grădini܊ei în
anul úcolar curent, a fost următoarea:
-transmiterea în spaĠiul virtual a informaĠiilor úi fotografiilor privind baza
materială úi programele de dezvoltare, oferta educaĠională, activităĠi derulate,
rezultatele pre܈colarilor, proiecte educa܊ionale derulate;
-promovarea imaginii instituĠionale, pagina web a grădini܊ei;
-popularizarea ofertei educaĠionale propusă pentru anul úcolar 2020-2021 (în
grădini܊ă úi în afara ei).
Plan de promovare a imaginii grădini܊ei în comunitate
Obiectivul general:
crearea unei imagini favorabile a grădiniĠei în comunitatea locală.
Obiective specifice:
• popularizarea rezultatelor gradiniĠei în comunitatea locală;
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• atragerea unui număr cât mai mare de preúcolari din zona arondată unităĠii
noastre;
• realizarea planului de úcolarizare propus

Bibliografie:
Miclea, M., Lemeni, G., Consiliere si orientare - Ghid de educatie pentru cariera, 2004
Voiculescu, F., Analiza resurse – nevoi si managementul strategic in invatamânt, 2004
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Activită܊i specifice sărbătorilor pascale

Prof. Ienache Maria
܇coala Gimnazială Nr. 1 Suceava

Din cele mai vechi timpuri religia s-a împletit cu tradiĠia, datina úi obiceiurile,
pe care omul le-a respectat úi le-a transmis ulterior prin viu grai din generaĠie în
generaĠie, astfel înĠelepciunea úi experienĠa celor mai vechi strămoúi ajunge la noi sub
forma obiceiurilor din viaĠa celor de la Ġară, fiind purtătoarele unor informaĠii, a unei
experienĠe úi înĠelepciuni vechi.
În secolul XIX - XX tradiĠiile au început din păcate să dispară încetul cu încetul,
reuúind să se păstreze cu precădere în lumea satului, acestea fiind adevărate centre de
cultură de originalitate, în care ne regăsim rădăcinile úi autenticitatea.
Ca úi alte sărbători creútine, Paútele este însoĠit de numeroase obiceiuri populare
care îúi au originea în tradiĠiile străvechi (considerate azi de mulĠi a fi păgâne) úi de
credinĠe úi superstiĠii legate de ciclul anotimpurilor úi treburilor gospodăreúti.
Sărbătorile pascale, atât de aúteptate de creútini aduc, împreună cu bunătăĠile,
lumina úi voia bună, úi câteva tradiĠii care trebuie respectate, ca rânduielile casei să
meargă aúa cum ne dorim.
Sărbătoarea Paútelui îúi are obiceiurile specifice în funcĠie de zonele Ġării în care
tradiĠia paútelui este respectată conform datinilor.
Satele bucovinene au rămas din fericire tributare tradiĠiei străvechi, un exemplu
în acest sens fiind obiceiurile legate de Sfânta Sărbătoare a Învierii Domnului din
săptămâna premergătoare Sfintelor Paúti.
În Joia Mare se vopsesc ouăle, deoarece se spune ca dacă se înroúesc în această
zi, acestea se vor păstra fără a se strica tot anul. Pentru a prinde culoare, ouăle sunt
fierte într-un amestec de apă, oĠet úi coji de ceapă roúie. Se folosesc úi metode noi de
decorare: ouă pictate, decorate în relief, încondeiate cu frunze de plante, împodobite
cu mărgele.
SemnificaĠia oului roúu este legată atât de învierea lui Iisus cât úi de regenerarea
úi renaúterea naturii.
Dintre tradiĠiile si obiceiurile pascale cele mai importante pentru satele
bucovinene sunt:
x Aducerea la biserică a unui coú în care fiecare familie pune: preparate din
carne, brânză, pască, cozonac, ouă roúii úi închistrite. Câte un ou roúu dă fiecare la
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biserică când primeúte Paútele, iar din cele închistrite (încondeiate) dau preotului atunci
când le sfinĠeúte coúul;
x La Învierea a doua, se păstrează obiceiul, chiar úi printre cei mai mici, de a se
îmbrăca în portul popular tradiĠional. La miruit, fiecare dă câte un ou roúu, ce vor fi
împărĠite de către preot corului bisericii;
x Tot în această zi copiii înainte de a veni la biserică, merg prin sat după ouă
roúii;
x În a doua zi de Paúte, un obicei este de a merge cu udatul. Tinerii necăsătoriĠi
colindă casele fetelor pe care le simpatizează, parfumându-le úi primind în schimb câte
un pahar de vin.
De܈i ne aflăm într-o perioadă destul de nefavorabilă în ceea ce prive܈te
activită܊ile educative, datorate pandemiei, în cadrul ܈colii am desfă܈urat activită܊i
specifice acestei mari sărbători, realizând împreună cu elevii o expozi܊ie cu titlul
”Pa܈tele în Bucovina” ܈i o ܈ezătoare cu ateliere diverse în care ace܈tia, în condi܊ii de
siguran܊ă, au putut descoperi o parte din tradi܊iile ܈i obiceiurile pascale din regiunea
în care locuiesc.

De asemenea, în cadrul proiectului caritabil ”De la sufelt la suflet” s-au
desfă܈urat activită܊i extra܈colare prin care s-au adunat ܈i distribuit celor nevoia܈i, copii
܈i bătrâni, produse alimentare, jucării ܈i articole vestimentare, aducând un zâmbet atât
pe chipul acestora dar ܈i pe chipul copiilor implica܊i.
Cu siguranĠă că tradiĠiile legate de această sărbătoare úi în general legate de toate
sărbătorile sunt mult mai numeroase úi diferite în funcĠie de zona geografică dar toate
au un punct comun în ceea ce priveúte raportarea lor la religie úi legătura specială a
acestora cu credinĠa.
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OMUL SFIN܉E܇TE LOCUL

Autor: IENCIU COCA-DELY
G. P. P. Nr. 35, ORADEA

Odată cu începutul acestei ere a digitalizării, a excesului de informa܊ii, a
schimbării continue, reu܈ita oricărei ac܊iuni, indiferent de domeniul de activitate,
depinde de promovarea inteligentă ܈i fidelă a acelei ac܊iuni, iar promovarea se face cu
ajutorul reclamei, a activită܊ilor (în diversele ei forme), ac܊iuni de coordonare ܈i
marketing, realizate periodic sau în anumite momente.
Când vine vorba despre învă܊ământ, promovarea acestuia este pu܊in diferită, aici
intervenind mai mult factorul uman, emo܊iile ܈i trăirile fiecărui individ în parte.
Pe lângă celelalte metode de promovare amintite mai sus, un rol foarte important
îl are calitatea cadrelor didactice, calitatea actului educa܊ional în sine ܈i a mediului
material ܈i emo܊ional în care se desfă܈oară educa܊ia.
Educa܊ia de calitate implică în primul rând o colaborare strânsă între cei mai
importan܊i participan܊i: educatorii (profesorii) – copiii – părin܊ii. Atunci când legătura
celor trei for܊e este foarte puternică, nu mai rămâne decât să avem încredere unii în
ceilal܊i ܈i să mergem încrezători mai departe. Cu pa܈i mici, dar siguri se pot înfăptui
lucruri mari ܈i trainice.
Dar se poate realiza o educa܊ie sănătoasă fără un cadru didactic bine pregătit?
Nu, cu siguran܊ă nu!
܇i, de unde ܈tim dacă un cadru didactic este pregătit sau nu?
Iată 6 calită܊i pe care cred că ar trebui să le aibă un educator sau un profesor:
¾ pune accent pe trăirile emo܊ionale ܈i pe valorile morale;
¾ ܈tie să capteze aten܊ia copiilor;
¾ îndreaptă pa܈ii acestora spre cunoa܈tere prin descoperire;
¾ folose܈te cuvântul blând ܈i în܊elegător;
¾ respectă opinia celuilalt, dar nu se abate de la dreptate;
¾ încurajează încrederea în sine a copiilor ܈i gândirea pozitivă;
¾ folose܈te puterea propriului exemplu în a-i educa pe ceilal܊i.
Eu sunt educatoare! După studii s-ar spune că sunt profesor cu dublă
specializare, dar eu cred că această meserie este una deosebită, cu care te na܈ti sau nu,
care î܊i curge sau nu prin vene. Un educator menit este cel autodidact, care simte ce,
unde ܈i de unde se poate îmbogă܊i intelectual, suflete܈te ܈i spiritual ܈i, cel mai
important, ܈tie când ܈i cum să transmită cuno܈tin܊ele, celor din jur ܈i, în special celor
mici.
Sfântul Ioan Gură de Aur spunea: ”Care artă poate fi egală cu arta de a educa
sufletul copilului, de a-i forma mintea tânărului? Cel care practică această artă trebuie
să fie mai priceput ܈i mai talentat decât un pictor ܈i un sculptor la un loc!”.
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܇i, la fel ca pictorii sau sculptorii, educatorii, profesorii ܈i munca acestora trebuie
cunoscută pentru a li se putea recunoa܈te calitatea ܈i valoarea. Munca lor vorbe܈te prin
caractere frumos construite, cariere de succes, min܊i luminate ܈i deschise la nou ܈i
imagini, multe, multe imagini.
Las ܈i eu mai jos imaginile să vorbească despre copiii mei, despre mine, despre
grădini܊a pe care o reprezint, despre bucuriile noastre de zi cu zi.
Vă doresc succes ܈i inspira܊ie în tot ceea ce face܊i!
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Proiect Erasmus+ ”STOP abandonului ܈colar!
START incluziunii ܈colare!” pentru o ܈coală sigură ܈i prietenoasă

prof. Ifrim ܇tefana
Colegiul tehnic Auto Traian Vuia Foc܈ani

La Colegiul Tehnic Auto Traian Vuia, în perioada 01 septembrie 2019 – 31
august 2021, s-a implementat Proiectul Erasmus KA1, nr. 2019-1-RO01-KA101061623 din cadrul Programului Erasmus +, Ac܊iunea Cheie 1, finan܊at de Uniunea
Europeană cu titlul ,, Stop Abandonului ܇colar Start Incluziunii”. Proiectul a facilitat
desfă܈urarea a trei mobilită܊i la care au participat 9 cadre didactice, mobilită܊i ce au
inclus cursurile ”Coaching in educational context to reduce early school leaving” din
Madrid, ”Diversity in the classroom” din Bologna ܈i ”Conflict management, emotional
intelligence and bullying prevention” din Barcelona.
Scopul proiectului nostru a fost crearea unui mediu ܈colar prietenos ܈i sigur care
să faciliteze integrarea socială a elevilor, să combată absenteismul ܈i abandonul ܈colar.
Proiectul nostru ܈i-a propus două direc܊ii: dezvoltarea competen܊elor sociale, civice ܈i
interculturale ale elevilor prin activită܊i specifice educa܊iei non-formale în scopul
incluziunii sociale a elevilor ܈i combaterea fenomenului de bullying în rândul elevilor
prin elaborarea unei strategii de prevenirea ܈i gestionare a situa܊iilor de bullying.
Corelând nevoile institu܊iei noastre cu direc܊iile programului Erasmus+, am
următit următoarele obiective:
- Dezvoltarea competen܊elor cadrelor didactice în domeniul educa܊iei nonformale prin participarea la mobilită܊i,
- Dezvoltarea competen܊elor cadrelor didactice de prevenire ܈i combatere a
bullyingului,
- Proiectarea unei strategii de prevenire ܈i gestionare a fenomenului de bullying
pentru reducerea cazurilor de bullying în mediul ܈colar,
- Modernizarea designului educa܊ional pentru crearea unui mediu ܈colar
motivant, prietenos ܈i sigur în scopul diminuării situa܊iilor de risc de părăsire timpurie
a ܈colii,
- Familiarizarea elevilor, părin܊ilor ܈i membrilor comunită܊ii locale cu tehnici
de gestionare a conflictelor,
- Dezvoltarea dimensiunii europene a úcolii prin derularea de proiecte de
cooperare în scopul valorificării în comunitatea didactica europeană a produselor
intelectuale ܈i a exemplelor de bune practici din proiect.
Ce am învă܊at ܈i cu ce bagaj de cuno܈tin܊e ne-am întors de la aceste mobilită܊i?
Cursul ”Diversity in the classroom” din Bologna i-a ajutat pe participan܊i să se
familiarizeze cu provocările ܈i preocupările cheie în recunoa܈terea ܈i promovarea
diversită܊ii, să împartă܈ească ܈i să eperimenteze exemple, idei ܈i instrumente concrete
pentru a putea realiza planificarea lec܊iilor personalizate, au fost învă܊a܊i să se confrunte
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cu stereotipurile ܈i prejudecă܊ile personale, dezvoltând în acela܈i timp sensibilită܊i ܈i
toleran܊ă culturală, au explorat diferite puncte de vedere prin participarea la exerci܊ii
de simulare a unor situa܊ii ipotetice, au învă܊at noi metode ܈i instrumente de predare
care pot fi aplicate pentru a promova diversitatea ܈i toleran܊a în sala de clasă.
Participarea la cursul ”Coaching in educational context to reduce early school
leaving” din Madrid, i-a familiarizat pe profesori cu privire la politicile europene
pentru combaterea abandonlui timpuriu al ܈colii precum ܈i despre posibile măsuri ܈i
planuri ce pot fi adoptate de ܈coală dar ܈i de societatea civilă pentru stoparea acestui
fenomen atât de prezent în societatea românească.
La ultimul curs ”Conflict management, emotional intelligence and bullying
prevention” din Barcelona , au descoperit noi instrumente ܈i metode de abordare a
situa܊iilor conflictuale pentru prevenirea ܈i combaterea fenomenelor de violen܊ă ce au
loc în spa܊iul ܈colar, pentru dezvoltarea unei mediu sănătos prietenos ܈i sigur de care
copilul trebuie să beneficieze.
Valorizarea învă܊ării s-a realizat prin derularea unor activită܊i extra܈colare:
realizarea concursului ܈i workshop-ului din cadrul activită܊ii ”Absenteismul – factor al
insuccesului ܈i e܈ecului ܈colar” în colaborare cu CJRAE, activită܊i de diseminare a
rezultatelor în cadrul cercurilor pedagogice, în colaborare cu inspectorul ܈colar pentru
învă܊ământ special ܈i special integrat, din cadrul I.S.J. Vrancea s-a realizat activitatea
„STOP bullying-ului!”. Scopul acesteia a fost continuarea bunelor practici dobândite
de cadrele didactice în proiectul Erasmus+, prin implicarea profesorilor ܈i elevilor, în
vederea combaterii fenomenului de bullying, întărirea rela܊iilor de colaborare,
dezvoltare ܈i relaĠionare interpersonală, dezvoltarea comportamentelor civice, precum
܈i familiarizarea cu tehnici de gestionare a conflictelor.
Ca urmare a experien܊elor dobândite ܈i ca o încununare a eforturilor profesorilor
participan܊i la aceste mobilită܊i, a putut fi realizat un Ghid metodologic ”Motiva܊ia
învă܊ării ܈i reu܈ita ܈colară în clasa incluzivă”, care poate fi aplicat la disciplina
Consiliere ܈i Orientare, pentru clasele IX – XII, ghid care însumează temele abordate
la cele trei mobilită܊i ale proiectului, descriind în paginile sale no܊iuni teoretice ܈i
practice, fi܈e de lucru de un real folos pentru profesori ܈i elevi.
Proiectul ܈i rezultatelor proiectului au fost diseminate în interiorul ܈i în exteriorul
organiza܊iei, în comunitatea didactică locală, na܊ională, interna܊ională, în publica܊ii de
specialitate, în cadrul unor simpozioane, conferin܊e, în mass-media, pe site-ul ܈colii,
(https://www.colegiultehnicautotraianvuiafocsani.ro/proiecte-europene/ ) pe Facebook
܈i e-Twinning.
Toate acceste activită܊i au avut ca scop continuarea bunelor practici dobândite
de cadrele didactice în proiectul Erasmus+ prin implicarea profesorilor, elevilor,
părin܊ilor ܈i comunită܊ii locale în ac܊iuni comune în vederea combaterii fenomenului
de bullying, a abandonului ܈colar, a incluziunii scolare, familiarizarea cu tehnici de
gestionare a situa܊iilor conflictuale, precum ܈i întărirea rela܊iilor de colaborare,
dezvoltare ܈i relaĠionare interpersonală.
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Repere în abordarea planului de marketing educa܊ional

Profesor Ilia ܈Irina
Colegiul Spiru Haret Ploie܈ti

EducaĠia este un fenomen complex format din ansamblul de valori ܈i procedee,
menite a fi aplicate în mod sistematic în vederea formării úi dezvoltării însuúirilor
intelectuale, morale ܈i fizice ale tinerilor. Marketingul reprezintă procesul de
management responsabil în vederea identificării, anticipării ܈i satisfacerii cerin܊elor
consumatorului într-un mod profitabil. Acesta este justificat prin faptul că educaĠia úi
cultura trebuie să devină domenii rentabile, punând în valoare ceea ce au de oferit ܈i
valorificând pentru aceasta orice oportunitate.
În vederea cunoaúterii publicului Ġintă, aprofundarea metodologiei studiilor de
piaĠă este esen܊ială. Având în vedere că educaĠia este un sistem de bunuri, aceasta
promovează valori care se referă la formarea nevoilor umane. Cererea de bunuri úi
servicii din acest domeniu este dependentă de intensitatea motivaĠiei consumatorilor,
în context concuren܊ial. Produsele educaĠionale sunt difuzate úi însuúite / receptate de
către consumatori, care, la rândul lor, le atribuie o anumită valoare în funcĠie de
reperele acestora. La stabilirea valorii, în cazul marketingului educaĠional trebuie să se
Ġină cont de calitatea actului educaĠional, de investiĠiile făcute în asigurarea unor bune
condiĠii de desfăúurare a activităĠii, de calitatea profesorilor care susĠin educaĠia etc.
Evaluarea calităĠii se realizeazăprin intermediul consumatorilor, după realizarea
prestaĠiilor educaĠionale. Se iau în calcul úi informaĠiile existente până la acea dată
despre unitatea úcolară, valoarea fiind cuantificabilă la sfârúitul perioadei de
úcolarizare. În plus, autoevaluarea unită܊ii ܈colare în ceea ce prive܈te satisfac܊ia
clien܊ilor este necesară. O analiză SWOTsau aplicarea de chestionare vor identifica
punctele slabe ce pot fi ameliorate, devenind ulterior puncte tari prin stabilirea de noi
obiective concrete ܈i realizabile.
Func܊iile marketingului vizeză investigarea pieĠei, a cerin܊elor mediului, a
nevoilor consumatorilor ܈i a consumului de educaĠie, adaptarea politicilor educa܊ionale
܈i de marketing, dimensionarea serviciilor educaĠionale în consens cu nevoile,
preferinĠele, gusturile, aúteptările, exigenĠele calitative ale consumatorilor, dar úi cu
dezideratele educaĠionale actuale, promovarea unui management eficient al resurselor
umane care, împreună cu resursele materiale úi informaĠionale să stimuleze
implementarea valorilor úi serviciilor educaĠionale, prin realizarea obiectivelor
propuse.
Domeniile de ob܊inere a informaĠiilor cuprind instituĠii educaĠionale – pentru
evaluarea ofertei, a resurselor materiale úi umane, a managementului úi a nevoilor cu
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care se confruntă; publicul (elevi, părinĠi) cu nevoile, interesele, preferinĠele, intenĠiile
úi comportamentul educaĠional; concurenĠii ce vizează acelaúi public ܊intă; domeniul
propriu de activitate, cu puncte tari, puncte slabe, amenin܊ări ܈i oportunită܊i; zona
geografică de interes- mentalităĠi, obiceiuri de consum educaĠional; universul
publicitar ܈i tehnicile de promovare; mijloacele de comunicare în masă – canale media;
contextul serviciilor educaĠionale- cererea de specializări ܈i profiluri; imaginea publică
ca expresie a modului de receptare a prestaĠiilor unită܊ii ܈colare de către diversele
segmente ale populaĠiei.
Scopul institu܊iei de învă܊ământ este acela de a crea un mediu educa܊ional
stimulativ, caracterizat prin profesionalism, echitate, integrare, eficien܊ă, deschidere
către nou ܈i progres, un mediu valorizant, astfel încât consumatorul să contribuie atât
la dezvoltarea sa personală, cât ܈i a organiza܊iei. Astfel, ܈coala va asigura servicii
educa܊ionale profesioniste, inovatoare ܈i de calitate, în strânsă legătură cu nevoile
beneficiarilor, devenind un spa܊iu în care tinerii înva܊ă să înve܊e, î܈i formează caracterul
܈i devin capabili de integrare socială ܈i profesională.
Valorile promovate se află în strânsă concordan܊ă cu noile politici educa܊ionale.
Profesionalismul,
integritatea,
cooperarea,
respectul,
toleran܊a,
responsabilitatea, creativitatea, implicarea, excelenĠa reprezintă valori fundamentale ca
fundament al reperelor stipulate în Declara܊ia Universală a Drepturilor Omului privind
abordarea educa܊iei în secolul XXI.
Serviciile educaĠionale se concretizează prin cursuri, seminarii, conferinĠe ܈i
dezbateri, schimburi de experien܊ă inter-܈colare locale, regionale, na܊ionale ܈i
europene, activităĠi culturale ܈i ܈tiin܊ifice, programme ܈i proiecte ܈colare ܈i extra܈colare
locale, regionale, na܊ionale ܈i europene, bune practici, ateliere de dezvoltare personală
܈i profesională, workshop-uri, consiliere ܈colară psihopedagogică.
Modalită܊ile de promovare popularizează activită܊ile ܈colare ܈i extra܈colare
reprezentative desfă܈urate de elevii ܈i profesorii scolii pe diverse canale media ܈i cu
ocazia evenimentelor publice, organizarea activită܊ilor de tipul Ziua Porаilor Deschise/
Ziua meseriilor etc, diseminarea în comunitate a ofertei educa܊ionale a ܈colii, cât ܈i pe
site-ul ܈colii, respectiv pe pagina de Facebook a institu܊iei, participarea la activită܊i de
voluntariat în cadrul comunită܊ii ܈i popularizarea acestora în media locală/jude܊eană
etc., derularea de proiecte educationale de tip CAEN, CAEJ, CAERI, Erasmus+,
sus܊inerea de activită܊i culturale, stabilirea de Acorduri ܈i Parteneriate educa܊ionale.
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Dezvoltare durabilă prin proiecte de service-learning

povestea unei MEN܉IUNI SPECIALE
prof. Iolanda Sztrelenczuk

“Aаi auzit de Baia Sprie? Poate nu, sau poate aаi auzit sau aаi citit pe vreun blog
de călătorie despre singurul lac din Europa care îЮi schimbă culoarea în funcаie de
anotimp, Lacul Albastru. Vrem să se audă Юi să se Юtie de Baia Sprie, cunoscut în trecut
sub numele Medio Monte.
Prin urmare, am creat un traseu de tip treasure hunt pentru oricine este interest
- turist, localnic, vizitator, spirit curios sau simplu aventurier. Prin accesarea
aplicaаiei Questo Юi selectarea quest-ului Talerele Medio Monte oricine poate deveni
un explorator al locurilor Юi poveЮtilor pline de farmecul autohton.”
Aceasta este introducerea pe care tinerii de la Liceul Tehnologic de Transporturi
Auto Baia Sprie au făcut-o proiectului lor, proiect care a fost eviden܊iat ܈i premiat cu o
menаiune specială în cadrul Galei Dezvoltării Durabile 2021 realizată în parteneriat cu
TVR. Gala face parte dintr-un program de informare ܈i educare a publicului cu privire
la cele 17 Obiective ale Dezvoltării Durabile, înscrise în Strategia Na܊ională pentru
Dezvoltare Durabilă a României – Agenda 2030, o strategie coordonată cu Uniunea
Europeană ܈i ONU.
Proiectul ܈i povestea creată de elevii no܈tri, inspirată dintr-o legendă locală,
propune o aventură prin asumarea rolului unui personaj legendar, pu܊in cunoscut, ܈i
descoperirea unor adevărate comori.
Proiectul a fost implementat în perioada februarie-septembrie 2020 deoarece neam gândit că putem valorifica mutarea în online – acces la aplica܊ii, dezvoltarea de
abilită܊i digitale, promovare modernă, accesibilă din orice parte a globului.
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TALERELE MEDIO MONTE este al treilea proiect de serviciu în folosul
comunită܊ii derulat de către elevii din Baia Sprie cu scopul principal de a promova
patrimoniul cultural ܈i natural al ora܈ului cu accent pe Obiectivul de Dezvoltare
Durabilă 11 - OraЮe Юi comunităаi sustenabile.

Questo este o aplica܊ie de explorare a ora܈elor, care promovează călătoriile
inovatoare ܈i oferă experien܊e locale inedite.
Elevii au creat un quest antrenant care propune jucătorul “să vadă într-adevăr la
ce se uită” iar la final acesta devine mai bogat primind taleri/talere ܈i o supriză creată
tot de copii ܈i tineri.
Ideea proiectului a pornit de la identificarea nevoilor din comunitate ܈i de la
studierea atentă a strategiei pe termen lung a ora܈ului Baia Sprie care vizează
transformarea acestuia într-o sta܊iune turistică de interes na܊ional.
Elevii au considerat că ora܈ul ܈i comorile lui nu sunt destul de vizibile ܈i
cunoscute!
Au profitat de oportunitatea oferită de Fundaаia Noi Orizonturi, au scris o
aplica܊ie care a fost selectată ܈i care le-a oferit cadrul adecvat pentru a învă܊a cum să
conceapă o vânătoare de comori în aplica܊ia Questo pentru localitatea lor.
Elevii au prezentat ideea partenerilor locali ܈i reprezentan܊ilor autorită܊ii locale
care au considerat că ar fi o modalitate inedită ܈i modernă de a promova ora܈ul ܈i a
atrage mai mul܊i turi܈ti – aveam instrumentul prin care ne puteam face auziаi Юi văzuаi
de oriunde din lume.
Am decis împreună să concepem un traseu în zona istorică a ora܈ului având în
vedere că există proiecte ini܊iate de Primărie pentru a transforma zona ܈i a eviden܊ia
anumite obiective care au un trecut interesant ܈i o însemnătate istorică sau culturală
pentru ora܈ul nostru.
În luna februarie 2020, elevii s-au întâlnit săptămânal pentru a dezbate ce anume
ar putea fi inclus într-un astfel de quest. Reprezentan܊ii Centrului Na܊ional de Informare
܈i Promovare Turistică ne-au oferit materiale interesante pentru a descoperi anumite
obiective mai pu܊in cunoscute în partea istorică a ora܈ului.
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Elevii au fost foarte încânta܊i, dar în acela܈i timp îngrijora܊i deoarece începând
cu luna martie nu ne puteam întâlni fizic, nu ܈tiam cum ne vom documenta, cine va fi
dispus să se întâlnească cu noi ܈i când anume. Majoritatea elevilor prezen܊i la întâlniri
online au spus că ar dori să încerce, iar dacă situa܊ia pandemică nu ne va permite să ne
întâlnim ܈i fizic cu cei din zonă, vom amâna sau vom renun܊a la proiect.
A fost o perioadă de incertitudine dar ܈i de rezilien܊ă ܈i sus܊inere reciprocă!

Prin implicarea în acest proiect elevii au învă܊at să se documenteze, să selecteze
informa܊iile importante, relevante ܈i inedite despre zona istorică a ora܈ului lor, despre
istoria ܈i cultura locală ܈i să transforme ceea ce au descoperit într-o poveste cu un traseu
treasure hunt pentru turis܊i ܈i vizitatori.
Ce au făcut mai concret?
- au folosit un drive comun pentru a colabora manifestând responsabilitate legat
de ce au lucrat ei sau colegii lor;
- au folosit Google Maps pentru a estima durata traseului în spa܊iu ܈i timp ܈i au
marcat punctele de interes;
- au încărcat informa܊iile selectat în aplica܊ia Questo;
- au folosit aplica܊ia Canva pentru a crea fly-ere pentru pensiuni, hoteluri ܈i
CNIPT prin care să promoveze proiectul, respectiv traseul creat de ei;
- au analizat diverse tipuri de informa܊ii;
- au selectat acele informa܊ii care puteau fi transformate în poveste;
- au conceput o poveste misterioasă;
- au creat indicii relevante care au legătură cu povestea, personajul ܈i obiectivul
din traseu;
- au conceput o poveste cap coadă care “să prindă” cititorul/jucătorul;
- au folosit limbaj adecvat povestirii din punct de vedere al vocabularului ܈i al
structurilor gramaticale;
- au redactat comunicate de presă;
- au selectat informa܊ii pentru un fly-er de promovare;
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- ܈i-au dezvoltat atitudini civice pro-active;
- au învă܊at să aprecieze mo܈tenirea culturală locală ca pe un bun de valoare;
- au identificat simboluri ܈i repere care pot fi transpuse în poveste;
- au selectat informa܊ii istorice ܈i culturale relevante pentru comunitatea locală;
- au selectat cele mai bune imagini ale obiectivelor eviden܊iate;
- au învă܊at despre Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ܈i au contribuit la ODD
11 ܈i ODD 4;
- au organizat evenimentul de lansare;
- au învă܊at despre istoria locurilor natale;
- au încadrat diversele curente arhitecturale descoperite în perioada istorică
adecvată;
- au în܊eles ܈i internalizat complexitatea istorică a evenimentelor din trecutul
ora܈ului;
În luna mai aveam o variantă de poveste ܈i indicii pentru traseu, am primit un
prim feedback ܈i am fost nevoi܊i să găsim alte modalită܊i de oferire a indiciilor deoarece
platforma putea sus܊ine anumite tipuri de formate. De exemplu elevii au propus o
imagine de tip puzzle pe care jucătorul să o rezolve pentru a afla următorul indiciu dar
platforma nu poate sus܊ine astfel de formate.
Elevii au folosit diverse modalită܊i de ob܊inere a indiciilor – răspuns la întrebări
despre obiective care puteau fi identificate printr-o studiere atentă a obiectivului
respectiv, imitarea pozi܊iei unei statui, numărarea anumitor simboluri, răspuns la
ghicitori, descifrarea unui cod secret. Pentru fiecare obicetiv de pe traseu elevii au
conceput o altă modalitate de a descoperi indiciul.
Dacă jucătorul introducea indiciul corect el primea ca bonus informa܊ii inedite,
interesante despre obiectivul respectiv, o încurajare ܈i acces la continuarea traseului
prin indica܊iile din poveste.
A fost un exerci܊iu de evaluare ܈i autoevaluare ca elevii să păstreze con܊inut
relevant cu un număr limitat de caractere.
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Feedback-ul primit de la FNO ܈i Questo, de la partenerii locali ܈i turi܈tii care au
parcurs traseul demo a fost un indicator al faptului că elevii au reu܈it să atingă
obiectivele pe care ni le-am propus prin acest proiect.
“O gaЮcă de elevi foarte implicaаi au creat un quest în Baia Sprie. Au cules
poveЮti despre locuri, au scris, au creat indicii, au făcut materiale de promovare, au
urcat conаinutul în platforma Questo, au testat traseul, l-au îmbunătăаit Юi ieri l-au
lansat. Dacă intraаi în app o să vedeаi că toate review-urile sunt de 5
. Nu
sunt singurii, urmează să fie lansate quest-uri create de elevi Юi în alte localităаi.
Mi se pare minunat ce au făcut Юi ce vor să facă pentru comunitatea lor, mai ales
că la vârsta lor cea mai mare grijă a mea era să nu-mi dea vaca în porumb.
Mulаumiri pentru implicare Юi coordonare, tuturor coordonatorilor locali pentru
tot ce faceаi cu aceЮti copii minunaаi, elevilor pentru pasiune, creativitate Юi
perseverenаă. Cu fapte din astea, ziua de luni devine sărbătoare ”, Claudiu Petria,
fondator Questo
“Questo-ul lor digital este cât se poate de real, în acest moment oricine
vizitează Baia Sprie (jud MM) îl poate folosi Юi oferi chiar Юi feedback. Lansarea
traselui a fost Юi ea cât se poate de reală, cu ocazia unui eveniment local important:
Săptămâna NaĠională a Voluntariatului. Activitatea tinerilor nu a fost într-un
laborator, ci în viaаa reală. Proiectele cu miză reală, provocatoare, îi аin pe tineri
conectaаi unii la alаii Юi la sarcină. Învaаă împreună Юi descoperă lucruri pe care nu leau Юtiu poate până atunci. Pentru traseul din Questo, elevii au lucrat în documente
Word Юi cu imagini pe care le-au organizat într-un Google Drive, ca să aibă toată
echipa acces la documente. Au învăаat cum se foloseste Google Maps – simulând
trasee, numărând paЮii pentru a parcurge o anumită distanаă, adăugând chiar
obiective turistice pe harta localităаii, au făcut interviuri, au cules informaаii despre
comorile locale, au distilat informaаia Юi au creat un concept al traseului. Au scris Юi
rescris indiciile pentru a fi suficient de clare dar Юi provocatoare pentru a captiva
turiЮtii. Au învăаat despre felul în care se face Юi se aЮează o fotografie pentru a capta
atenаia. A fost un proiect de învăаare de câteva luni, ghidat cu răbdare. Au rămas în
urmă competenаe reale ale tinerilor dar Юi un rezultat de care se bucură acum
localitatea lor.
Felicitări GreenIMPACT Baia Sprie! Vă dorim să inspiraаi cât mai multe astfel
de procese de învăаare pe bază de proiecte în folosul comunităаii!” Fundaаia Noi
Orizonturi
În cadrul acestui proiect fiecare elev úi-a asumat o responsabilitate acolo unde sa simĠit cel mai pregătit sau confortabil. Unii s-au ocupat de partea de promovare, al܊ii
au creat povestea, to܊i au contribuit la crearea indiciilor ܈i la conceperea suvenirului pe
care jucătorul îl prime܈te la finalul questului.
Fiecare elev implicat în proiect ܈i-a dezvoltat sau îmbunătă܊it abilită܊ile cu privire
la utilizarea instrumentelor IT ܈i a aplica܊iilor disponibile, a învă܊at multe lucruri despre
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comunitatea în care trăie܈te ܈i apreciează multiculturalitatea ܈i istoria locală. Ei au
colaborat cu diver܈i parteneri sau localnici ܈i sunt foarte mândri de ce au reu܈it să facă
pentru ora܈ul lor.
Tinerii implica܊i în acest proiect sunt mult mai deschi܈i ܈i comunicativi,
selectează mai u܈or ideile relevante dintr-un text la prima vedere, ܈tiu să argumenteze
mai bine, să î܈i exprime puncte de vedere folosind informa܊ii relevante ܈i pertinente.
Majoritatea dintre ei sunt foarte săritori, î܈i ajută colegii ܈i sunt mai responsabili
atunci când lucrează la proiecte comune la diverse materii.
De asemenea au o empatie ܈i toleran܊ă crescută atunci când primesc un feedback
܈i s-au obi܈nuit să ofere feedback constructiv cu privire la idei ܈i ac܊iuni, nu la persoane.
Acest tip de asumarea s-a trasferat ܈i în activită܊ile de la clasă sau în alte proiecte
extra܈colare derulate de către ܈coală.
Prin acest proiect comunitatea din zona istorică a ora܈ului beneficiează de
promovare inedită, gratuită ܈i modernă cu scopul de a atrage mai mul܊i turi܈ti dornici
să exploreze un ora ܈bogat în istorie, tradi܊ii ܈i multiculturalitate.
“România durabilă va arăta exact aЮa cum ne dorim doar dacă vom oferi
tinerelor generaаii educaаie de calitate Юi motivaаia de a se dezvolta aici, într-o
societate construită pe principii de meritocraаie. Ne bucură nespus oportunitatea pe
care o avem de a premia organizaаii cu proiecte extraordinare pe zona de educaаie.
Pentru că de aici porneЮte schimbarea de mentalitate la care aspirăm cu toаii, din
perspectiva Agendei 2030, educaаia fiind o temă fundamentală.”, a declarat
consilierul de stat László Borbély, coordonator al Departamentului pentru Dezvoltare
Durabilă.
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Proiectele eTwinning oportunită܊i de colaborare ܈i dezvoltare

prof. Iolanda Sztrelenczuk,
Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Baia Sprie

Implicarea în proiecte na܊ionale ܈i interna܊ionale are beneficii multiple atât în
cazul profesorilor, dar mai ales al elevilor implica܊i. Aceste proiecte dezvoltă abilită܊i
܈i competen܊e diverse, promovează schimbul de bune practici ܈i creativitatea, oferă
participan܊ilor cadrul pentru exersarea atitutidinilor proactive, a toleran܊ei ܈i a
multiculturalită܊ii.
Elevii ܈i profesorii din cadrul Liceului Tehnologic de Transporturi Auto Baia
Sprie au fost implica܊i în proiecte derulate prin platforma eTwinning. Aceste proiecte
au primit Certificatul na܊ional de calitate după finalizarea procesului de evaluare care
a avut loc în luna octombrie 2021.
Certificatele de calitate eTwinning se acordă cadrelor didactice care au
coordonat proiecte eTwinning excelente. Acestea indică faptul că proiectul a atins un
anumit standard naĠional úi european. Proiectele sunt evaluate pe baza a cinci criterii:
colaborarea dintre ܈colile partenere, utilizarea TIC, inovarea pedagogică, integrarea
curriculară ܈i rezultatele ܈i diseminarea proiectului.
Unul dintre proiectele care a primit Certificatul na܊ional de calitate, “If you can
dream it, you can do it”, a implicat elevii clasei a VII-a A ܈i a fost coordonat de către
doamna prof. Iolanda Sztrelenczuk.
Partenerii interna܊ionali, profesori ܈i
elevi din ܈coli din Turcia ܈i Spania, au discutat
despre modalită܊ile personale ܈i ac܊iunile
locale cu privire la reciclare ܈i protejarea
mediului înconjurător, au analizat aspectele
importante cu privire la colectarea selectivă ܈i
conceptul de economie circulară. Elevii au
participat la întâlniri online, ܈i-au prezentat
punctele de vedere ܈i solu܊iile propuse în limba engleză. Toate activită܊ile au fost
corelate cu obiectivele curriculare urmărite în cadrul orelor de limbă engleză, limba
română ܈i geografie. Doamnele profesoare Mihaela Smiedt ܈i Marcela Vava au
îndrumat elevii în realizarea materialelor prezentate ܈i a materialelor încărcate în
platforma eTwinning dedicată acestui proiect.
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Un alt proiect premiat“Game-Based Learning for Development of ProblemSolving Skills”, coordonat de către doamna prof. Iolanda Sztrelenczuk ܈i doamna prof.
Ancu܊a Tirean, a fost dedicat elevilor de liceu.
Componenta eTwinning a acestui
proiect Erasmus+, derulat în parteneriat cu
܈coli ܈i organiza܊ii din Polonia, Slovenia,
Portugalia, Bulgaria ܈i Turcia, a oferit
tinerilor posibilitatea de a discuta despre
eficien܊a jocurilor tradi܊ionale ܈i a
jocurilor online în ceea ce prive܈te
dezvoltarea gândirii critice ܈i a abilită܊ii de
rezolvare de probleme. Tinerii au creat
con܊inut folosind Web2Tools, au utilizat o multitudine de aplica܊ii educa܊ionale, au
prezentat diversele jocuri preferate de ei ܈i au participat la o dezbatere interna܊ională
online în limba engleză. Proiectul a fost foarte apreciat de către tineri, iar rezultatele
acestuia au fost recunoscute ܈i prin atribuirea Certificatul na܊ional de calitate din
Turcia.
Astfel, acest proiect este înscris automat pentru ob܊inerea Certificatul european
de calitate care reprezintă un al doilea semn de recunoaútere al succesului, indicând
faptul că proiectul a atins un anumit standard european. Certificatul european de
calitate se acordă o singură dată pe an úi este prezentat pe portalul eTwinning.
http://games-for-problem-solving.eu/
https://www.facebook.com/boardandonlinegamesforlearning
To܊i elevii au primit certificatele eTwinning în cadrul evenimentelor organizate de
către Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Baia Sprie cu ocazia Erasmus Days
2021.

https://www.erasmusdays.eu/event/erasmus-means-personal-development/
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PROMOVAREA IMAGINII ùCOLII VIZAVI DE CONCUREN܉Ă


Prof. înv. pre܈c. Ioni܊ă Tatiana
܇coala gimnazială com. Ion Creangă




Alături de asigurarea protec܊iei tuturor elevilor, dezvoltarea parteneriatelor
comunitare în vederea protec܊iei integrită܊ii fizice ܈i psihice a fiecărui copil, oferirea
serviciilor de suport pentru promovarea unui mod sănătos de via܊ă, participarea copiilor
în procese decizionale referitor la aspectele vie܊ii ܈colare, implicarea familiei ܈i a
societă܊ii în procesul decizional, crearea condi܊iilor optime pentru dezvoltarea
poten܊ialului propriu în cadrul procesului educa܊ional, organizarea ܈i realizarea unui
proces educa܊ional de calitate, valorificarea eficientă a resurselor educa܊ionale,
promovarea imaginei institu܊iei ܈colare în care activez devine semnificativă.
Imaginea unei instituĠii educaĠionale este determinată de un ansamblu de criterii,
reguli úi interpretări care sunt structurate de-a lungul timpului úi transmise prin tradiĠie,
modificate úi îmbogăĠite succesiv cu elemente noi, acceptate si asimilate de comunitate.
Imaginea este dependentă de sistemul informaĠional în care se formează, fiind
condiĠionată de caracteristicile de vârstă, sex, religie, nivel de cultură úi instruire,
apartenenĠa etnică sau politică etc
Promovarea imaginii reprezintă acĠiunea de convergenĠă úi de interferenĠă a
reclamei, publicităĠii, utilizarea liderilor de opinie úi a tehnologiilor de creare a
evenimentelor pentru formarea unei imagini unitare úi multidimensionale prin
transmiterea unor mesaje. Managerul unei organizaĠii úcolare poate promova în mediul
intern úi extern al unitătii o imagine pozitivă a acesteia, printr-o planificare riguroasă,
folosind metodele úi tehnicile potrivite..
Imaginea unei ܈coli este ansamblul reprezentărilor care îi sunt asociate unei
identită܊i specifice de către to܊i actorii implica܊i în activită܊ile ܈colare-profesori, elevi,
părin܊i, autorită܊i, mass media. Imaginea ܈colii este un complex constituit din istoria
organiza܊iei ܈colare, calitatea ofertei educative, performan܊ele sale ܈i stabilitatea
institu܊ională, prestigiul în comunitate.
În conturarea unei strategii de optimizare a imaginii unei ܈coli, se ܊ine cont, în
primul rând, de obiectivele institu܊iei ܈colare, dar ܈i de orizontul de a܈teptare Echipa
de conducere a ܈colii trebuie să aibă o preocupare constantă pentru elaborarea ܈i
actualizarea unui plan de marketing care să eviden܊ieze rolul ܈colii în dezvoltarea
academică, socială, emo܊ională, estetică, fizică a elevilor. Imaginea institu܊ională este
importantă ܈i se completează cu rezultate cuantificabile (număr de absolven܊i,
performan܊e, integrare în muncă sau în alte structuri de învă܊ământ ܈i de elemente ale
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culturii organiza܊ionale ce ܊in de mituri, eroi, simboluri, modele comportamentale,
ritualuri, ceremonii). al comunită܊ii.Factorul principal în crearea imaginii ܈colii îl
reprezintă calitatea procesului instructiv ܈i educa܊ia asociată cu calitatea cadrelor
didactice. Trebuie făcută diferen܊a dintre imaginea proiectată ܈i imaginea reală.
Calitatea ܈colii depinde de factorul uman, atât de cadrele didactice, elevi ܈i orice
alte persoane care lucrează în ܈coală, toate acestea influen܊ează imaginea pe care
beneficiarii serviciilor ܈colii ܈i-o formează despre activită܊ile organiza܊iei ܈colare.
Astăzi ܈colile sunt nevoite să intre în competi܊ie între ele, pe baza identificării imaginii
lor publice de către utilizatorii serviciilor lor. Locul central în actul de construire a
imaginii unei ܈coli este conferit de calitatea tuturor proceselor instructive ܈i educative
care au loc în ܈coală, calitate regăsită în nivelul de satisfac܊ie al beneficiarilor:elevi,
părin܊i, comunitate fa܊ă de serviciile oferite de ܈coală.
Imaginea ܈colii propusă pentru spa܊iul public ܈i implicit pentru mass-media
cuprinde, în mod obligatoriu, obiectivul fundamental al ܈colii -instruirea ܈i educarea
tinerilor, iar elementul decisiv în acest proces rămâne profesorul, inclusiv în contextul
tehnologizării accelerate a învă܊ământului.Esen܊a mărcii unei ܈coli ce ar urma să fie
promovată se define܈te prin valoarea, nivelul de pregătire ܈i personalitatea
profesorului.
PerformanĠa educaĠională se poate realiza prin atragerea de cadre úi închegarea
unui corp profesoral competent, promovarea unei viziuni moderne , privind actul de
învăĠământ, precum úi asigurarea unei baze materiale didactice complexe úi
competitive.
Promovarea imaginii scolii noastre este rodul activită܊ilor derulate în
parteneriat, ceea ce conferă avantaje evidente, deoarece se creează rela܊ii de colaborare,
se aprofundează diverse probleme educative ܈i nu în ultimul rând, au loc schimbul inter
܈i intra disciplinare.
Bineîn܊eles, aceste schimbări necesită timp ܈i efort sus܊inut, ܈i pot avea implica܊ii
negative asupra institu܊iei dacă nu sunt realizate cu respect fa܊ă de a܈teptările ܈i profilul
grupului ܊intă, propunându-mi să urmăresc în perspectivă:
x Dezvoltarea carierei didactice/manageriale prin intermediul proceselor
evolutive de: formare continuă / perfecĠionare / dezvoltare profesională;
x Extinderea competen܊elor specifice în utilizarea tehnologiilor informaĠionale
de comunicare;
x Corelarea structurilor úi a momentelor din cariera didactică cu standardele
educaĠionale úi asigurarea unei dinamici profesionale prin utilizarea sistemului
creditelor profesionale;
x Promovarea parteneriatului atât în planul relaĠiilor interúcolare cât úi
transúcolare;
x Constituirea, la nivel local úi raional, a unor reĠele de inovare prin implicarea
tuturor factorilor educaĠionali úi comunitari interesaĠi de acest domeniu;
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x MenĠinerea imaginii ܈colii având în vedere dinamica resurselor úi a
contextelor

Bibliografie:
1. AndriĠchi V. Dimensiuni ale paradigmei managementului resurselor umane în
învăĠământ. Chiúinău: Lumina, 2014.
2. Cojocaru V. Schimbarea in educatie si Schimbarea manageriala. Chisinau:
Lumina, 2004.
3. Iosifescu ܇. Calitatea educaĠiei: concept, principii, metodologii. Bucure܈ti,
2008.

408

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, februarie, 2022
REPOZI܉IONAREA IMAGINII ܇COLII
ÎN PARADIGMA ACTUALĂ


Prof. Iordache Daniela
܇coala Gimnazială “Adrian Păunescu” Pite܈ti

În contextual educa܊ional modern, ܈coala trebuie să facă fa܊ă unor exigen܊e tot
mai complexe din partea societă܊ii contemporane ܈i să î܈i repozi܊ioneze locul său în
via܊a copiilor pe care îi educă, dar ܈i în centrul comunită܊ii. Cerin܊ele beneficiarilor fac
din unitatea de învă܊ământ un cadru viu, un mediu în continuă schimbare. Internetul,
privit cu reticen܊ă ini܊ial, a devenit acum un mediu de promovare nelimitat, prin care
unitatea de învă܊ământ î܈i poate construi o imagine.
Deschiderea spre inova܊ie se realizează prin implicarea cadrelor didactice
pregătite, care intervin în favoarea acestei dezvoltări continue a ܈colii. Analizând
a܈teptările de la unitatea de învă܊ământ, putem stabili ܈i cum anume o putem promova.
Beneficiarii, atât direc܊i, cât ܈i indirec܊i (elevii, părin܊ii, angajatorii) sunt cei care intră
în contact cu mediul ܈colar, comunitatea fiind astfel influen܊ată de ܈coală.
Promovarea imaginii instituĠiei úi factorilor implica܊i în procesele de
descentralizare úi asigurare a calităĠii este sus܊inută de personalizarea ofertei
educaĠionale la nivel instituĠional prin diversificarea úi modelarea acesteia în funcĠie
de nevoile úi interesele partenerilor úi beneficiarilor procesului educational. Crearea úi
promovarea unei imagini instituĠionale pozitive în comunitate se realizează, în primul
rând, prin rezultatele educaаionale pozitive ale elevilor, părin܊ii fiind, în principiu,
primii interesa܊i de acest aspect.
Crearea acestei imagini se realizează prin fiecare cadru didactic din institu܊ie,
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educaаie bazată
pe individ, adaptată la particularită܊ile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice în
strategii de predare atractive vor crea o imagine pozitivă asupra ܈colii. Promovarea
imaginii institu܊iei se realizeaza ܈i prin elaborarea unor proiecte la nivel local care să
vizeze multiplicarea experienĠei pozitive úi a exemplelor de bună practică în
managementul institu܊ional.
Activită܊ile extracurriculare sprijină promovarea imaginii institu܊iei ܈colare.
Activită܊ile de acest gen, cu o deosebită influen܊ă formativă, au la bază toate formele
de ac܊iuni turistice, ateliere de crea܊ie, concursuri ܈i parteneriate cu alte institu܊ii.
Activită܊ile extracurriculare dau o alternativa sănătoasă, practică ܈i creativă de a ocupa
timpul liber al elevilor, institu܊ia de învă܊ământ ce promovează astfel de activită܊i
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât ܈i jude܊ean sau
na܊ional. Activitatea extracurriculară e o componentă educaĠională valoroasă úi
eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenĠie, adoptând el, în primul
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rând, o atitudine deschisă ܈i inovativă, atât în modul de realizare al activităĠii, cât úi în
relaĠiile cu elevii, asigurând o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă
a elevilor.
Promovarea imaginii pozitive a institu܊iei ܈colare se realizează prin publicarea
tuturor rezultatelor reu܈ite, internetul devenind cel mai folosit mod de a face
accesibile rezultatele ܈i produsele activită܊ilor. Cu ajutorul unui site, a unui email sau
a unei platforme, nu doar că putem ܊ine la curent părin܊ii cu tot ce se întâmplă în ܈coală,
dar putem promova activită܊ile ܈i implicit ܈coala în cadrul căreia acestea se desfă܈oară.
Prin combaterea violen܊ei din unitatea ܈colară, reducerea incidentelor din cadrul
acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleran܊ei ܈i a unui spirit moral-civic
pozitiv în care elevii se integrează cu u܈urin܊ă, se creează, treptat, o imagine pozitivă a
܈colii.
În concluzie, imaginea ܈colii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce
a܈teaptă ܈i au nevoie: educa܊ie de calitate, accesul la ofertele educa܊ionale,
individualizarea învă܊ării, combaterea discriminării, reducerea violen܊ei, promovarea
unui comportament moral pozitiv ܈i participarea la activită܊i extra܈colare. ܇coala
noastră, în ochii comunită܊ii, este rezultatul unei munci constante.
Educa܊ia de calitate este rezultatul unui efort conjugat al cadrelor didactice, fiecare
contribuind individual asupra imaginii de ansamblu a institu܊iei ܈colare.
Responsabilitatea aceasta stă în mâinile noastre, deoarece această imagine pozitivă se
creează greu ܈i se poate pierde rapid.
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Promovarea imaginii
Liceului Teoretic ,,Grigore Moisil” Timi܈oara


Prof. Delia Lucia Iovanovici

Promovarea imaginii unităĠii noastre úcolare reprezintă o prioritate pentru o bună
colaborare între cei trei parteneri educaĠionali: úcoală-elevi-părinĠi.
Educa܊ia este obligatorie, dar din fericire nicio institu܊ie nu poate for܊a alegerea.
,,Clientul” este liber să aleagă. Această dependen܊ă a unită܊ii ܈colare de libertatea de
alegere a elevilor face ca úcoala să depindă de implicarea ei în modificarea nevoilor úi
aúteptărilor acestora. Informarea nu este de ajuns, úcoala trebuie să aibă capacitatea úi
să fie pregătită de a adapta programul educaĠional la nevoile în schimbare ale
,,clientilor”.
ùcoala este un element esenĠial al oricărei comunităĠi prin resursele umane pe
care le are, dar úi prin spaĠiile de învăĠare disponibile. O úcoală/grădiniĠă responsabilă
este garantul dezvoltării permanente a comunităĠii. ùcoala-grădiniĠa, nu poate
funcĠiona bine fără sprijinul comunităĠii, aceasta reprezintă o resursă, oferindu-úi
serviciile úi altor membri ai comunităĠii pe lângă tinerii úcolarizaĠi úi contribuind astfel
la dezvoltarea comunităĠii úi altfel decât prin realizarea educaĠiei formale.
De exemplu, în Olanda, se cheltuiesc foarte mulĠi bani úi energie umană pentru
promovarea úi atragerea grupurilor-Ġintă. Se încearcă prin cuvinte úi imagini să se
creeze cea mai bună imagine posibilă úi să convingă că numai produsul educaĠional
oferit este cel mai bun. O mare atenĠie úi cheltuială sunt acordate identităĠii vizuale úi
reputaĠiei numelui. Dar ,,clientul” aúteaptă mai mult. Nevoile lui sunt centrale.
DiferenĠa dintre marketing úi vânzarea educaĠiei este clară. Vânzarea este ,,miúcarea a
ceea ce ai de oferit către client". Marketingul este "a fi sigur că ceea ce ai de oferit este
ceea ce doresc clienĠii". Aplicarea conceptului de marketing este mai complexă decât
abordarea centrată pe vânzări.
Pentru a reuúi, o instituĠie educaĠională are nevoie să se adapteze corespunzător
mediului complex úi în continuă schimbare. Toate activităĠile instituĠiei au loc úi sunt
dependente de mediul exterior. Managerii instituĠiilor au nevoie să înteleagă
importanĠa mediului úi a schimbarilor care se produc úi modul cum pot afecta succesul
sau chiar supravieĠuirea instituĠiei. Prevederea transformărilor potenĠiale ale
macromediului, va da instituĠiei timpul necesar pentru a planifica răspunsurile
adecvate. Mediul poate fi într-o transformare rapidă sau lentă. Într-un mediu stabil,
forĠele demografice, economice, ecologice, tehnologice, legislative úi culturale rămân
stabile de la an la an.
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EvoluĠia tehnologică, diversificarea mijloacelor de tip mass-media úi multimedia, lărgirea orizontului informaĠional al societăĠii actuale, a determinat o creútere a
atenĠiei ce trebuie acordată promovării instituĠiei noastre úcolare úi asupra formării unei
imagini reale în viziunea partenerilor educaĠionali reprezentaĠi de elevi, părinĠi úi alĠi
parteneri (locali, regionali, naĠionali, economici ú.a.m.d.).
Dezvoltarea de parteneriate eficiente la nivel local, judeĠean, na܊ional în scopul
promovării imaginii úcolii úi a corelării ofertei educaĠionale cu cerinĠele de pe piaĠa
muncii locale/regionale. Promovarea imaginii úcolii prin diverse surse informaĠionale
(presă scrisă, presă online, internet).
Utilizarea promovării prin intermediul internetului a reprezentat o prioritate
pentru úcoala noastră, mai ales că tinerii de astăzi sunt utilizatori frecvenĠi ai informării
pe internet.
În activitatea de promovare a Liceului teoretic ,,Grigore Moisil” Timi܈oara, am
avut în vedere câteva obiective generale:
- Crearea úi promovarea unei imagini instituĠionale pozitive în comunitate;
- Elaborarea unor proiecte locale care să vizeze multiplicarea experienĠei
pozitive úi a exemplarelor de bună practică în managementul instituĠional;
- Personalizarea ofertei educaĠionale la nivel instituĠional prin diversificarea úi
flexibilizarea acesteia în funcĠie de nevoile úi interesele partenerilor úi beneficiarilor
procesului educaĠional;
- Colaborarea eficientă cu toĠi reprezentanĠii minorităĠilor etnice;
- Promovarea unor proiecte focalizate pe reducerea abandonului úcolar,
susĠinerea elevilor cu dezavantaj social úi conduite de risc, susĠinerea elevilor în alte
abilităĠi;
- Armonizarea ofertei de servicii educaĠionale úi formare permanentă cu nevoile
specifice identificate în unitatea úcolară úi comunitatea locală;
- Promovarea imaginii instituĠiei úi factorilor ce îúi asumă responsabilităĠile în
procesele de descentralizare úi asigurare a calităĠii educaĠiei.
Ac܊iuni ܈i măsurile întreprinse au vizat:
- Reconsiderarea strategiei privind imaginea instituĠională în rândul elevilor,
părinĠilor, comunităĠii;
- Promovarea imaginii ܈colii în cadrul Consiliului Consultativ al disciplinei, a
corpului Exper܊ilor evaluatori, a profesorilor metodi܈ti;
- Organizarea úi participarea la acĠiuni comune úi relevante pentru comunitate;
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- Stabilirea unor legături, participarea responsabilă a tuturor persoanelor implicate
la problemele comune ale societăĠii civile pentru realizarea proiectelor propriiúcoală, instituĠii publice locale úi judeĠene;
- Asigurarea transparenĠei necesare participării responsabile a tuturor membrilor
în structuri parteneriale, conducerea locală, părinĠii, oamenii de afaceri în ceea
ce priveúte adecvarea ofertei educaĠionale a úcolii la specificul comunitar (
întâlniri, úedinĠe cu caracter informativ, lucrativ, de analiză, de consultare);
- Marketing educaĠional - iniĠierea, implementarea de acĠiuni cu parteneri
educaĠionali, comunitari în ideea promovării ofertei educaĠionale-participarea la
úedinĠele claselor a VIII-a;
- Realizarea unor activităĠii extraúcolare úi a concursurilor úcolare;
- Realizarea unor planuri vizând relaĠia ܈coală-părin܊i ca factor determinant în
realizarea obiectivelor comune, úedinĠe, întâlniri periodice a elevilor „
problemă”
- Identificarea de oportunităĠi la nivelul comunităĠii locale pentru sprijinirea
copiilor úi tinerilor proveniĠi din familii cu resurse financiare reduse.
- IniĠierea activităĠilor educative úcolare úi extraúcolare diferenĠiate care să
răspundă socializării tinerilor (concursuri, întâlniri online cu scriitori,
personalităĠi);
- IniĠierea de programe de formare a elevilor pentru realizarea unor proiecte în
beneficiul comunităĠii (participarea la acĠiuni organizate în scop umanitar);
- Derularea programelor de protecĠie a mediului ,,Magia pădurii” ܈i de prevenire
a traficului de persoane;
- ÎntreĠinerea úi dezvoltarea patrimoniului úcolar pentru crearea unui ambient
favorizant procesului de învăĠământ;
- Realizarea activită܊ii: Ziua porĠilor deschise;
- Realizarea Clubului de lectură;
- Participarea la sesiuni de comunicări útiinĠifice, consfatuiri, cursuri de formare
܈i perfec܊ionare etc.
Formarea imaginii unei organizaĠii se poate realiza aplicând o anumită ,,
politică’’, ce Ġine pe de o parte de stilul managerial al conducătorului organizaĠiei úi pe
de altă parte de activitatea desfăúurată de angajaĠi-cadre didactice.
Promovarea imaginii, reprezintă acĠiunea de convergenĠă úi de interferenĠă a
reclamei, publicităĠii, utilizarea liderilor de opinie úi a tehnologiilor de creare a
evenimentelor pentru formarea unei imagini unitare úi multidimensionale prin
transmiterea unor mesaje.
Managerul unei organizaĠii úcolare poate promova în mediul intern úi extern al
unită܊ii o imagine pozitivă a acesteia, printr-o planificare riguroasă, folosind metodele
úi tehnicile potrivite.
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,,ùCOALA MEA E CEA MAI FRUMOASĂ!“

IRIMIA EUGENIA,
܇COALA GIMNAZIALĂ ,,ANTON PANN”, VOLUNTARI, ILFOV

,,A vorbi despre Învierea lui Hristos implică o abordare tainică ce se împotriveúte
oricărui raĠionalism úi oricărei experimentări.CredinĠa reprezintă singura atitudine
adevărată în faĠa tainei.ùi totuúi, creútinul autentic are o intensă conútiinĠă că ceea ce
crede este adevărat, pentru că el are o experienĠă în credinĠa sa, nu una sensibilă úi
măsurabilă, ci una care iese din adâncul fiinĠei sale.(...) minunea noii lumi transfigurate
nu trebuie căutată nici în stele, nici într-un spaĠiu îndepărtat.Adesea în mod mechanic,
creútinul mărturiseúte: Cred în învierea morĠilor,în învierea trupului, în viaĠa veacului
ce va să fie…Hristos a înviat, pârgă a vieĠii viitoare! Trăind în El ne deschidem deja
spre această nouă dimensiune care ne face solidari cu toĠi, căci mântuirea ne se află
nici în trecutul care trebuie depăúit, nici în viitorul care ne aparĠine, ci în ceea ce trăim
acum, astăzi, în sânul plămadei omeneúti frământate de aluatul lui Dumnezeu Care úia asumat firea noastră umană.“1
Pornind de la acest concept al invierii, am încercat o abordare cromatică, într-un
proiect interdisciplinar: educaĠe-religioasă, educaĠie-plastică, voluntariat, ecologie,
interculturalitate, cetăĠenie democratic, donaĠii.
Activitatea s-a numit ,,ùcoala mea e cea mai frumoasă “ úi s-a desfăúurat în
cadrul ùcolii Gimnayiale ,,Anton Pann”, pe o perioadă de două săptămâni. Beneficiarii
direcĠi au fost cei 120 de elevi selestaĠi din úcoală úi cadrele didactice ale úcolii.
Beneficiari indirecĠi au fost: úcoala, ca organizaĠie úi comunitatea locală, deoarece
picture este acum privită úi admirată de toĠi trecătorii, oferindu-le o priveliúte plăcută.
Am plecat de la premisa că este important să educăm copiii în spirit de
conservare faĠă de spaĠiul în care învaĠă. Deoarece partea din spatele úcolii era mai
mereu expusă pentru a fi scrise tot felul de cuvinte obscene si murdărită de către
persoane rău intenĠionate din rândul elevilor, am decis să o decorăm, cu imagini
frumoase. De aceea am organizat o campanile de curăĠare, vopsire úi apoi decorare a
gardului úcolii în care au fost implicaĠi elevii în mod direct.
AcĠiune a avut ca obiective:
x Dezvoltarea simĠului estetic, a tehnicilor artistico-plastice
x Păstrarea úi aprecierea bunurilor de drept comun din jurul lor
x Cultivarea spiritului de colaborare, iniĠiativă úi întrajutorare
x Implicarea activa a elevilor úi a cadrelor didacticeîn activităĠi de voluntariat
x Dezvoltarea spiritului civic de respect pentru comunitate
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x Dezvoltarea deprinderilor de educaĠie pentru cetăĠenie democratică, voluntariat,
interculturalitate.
Am implicat comiteul de părinĠi pe scoală úi pe clase care s-au ocupat de adunare
de fonduri necesare realizării proiectului.Din banii adunaĠi s-au achiziĠionat materialele
necesare: vopsele, coloranĠi, pensule, trafaleĠi, vopsea lavabilă rezistentă la exterior.
Activitatea s-a desfăúurat pe parcursul a două săptămâni.În prima săptămână sau selecĠionat elevii talentaĠi la desen, s-au achiziĠionat materialele necesare.În cea dea doua săptămână, care a corespuns cu perioada ,,ùcoala altfel’’, am demarat proiectul
începând cu vopsirea cu vopsea lavabilă a gardului úcolii.La acĠiune au participat toate
cadrele didactice ale úcolii úi elevii.am realizat schiĠa proiectului apoi am trecut la
decorarea zidurilor.La această etapă au participat elevi ai úcolii úi cadrele didactice.Cu
alĠi elevi ai clselor mai mici am demarat un concurs de costume eco, realizate din
materiale reciclabile.
Am încercat să adaptăm sarcinile după vârsta elevilor. Elevii din clasele I-IV au
fost implicaĠi în realizarea costumelor din materiale reciclabile. S-au realizat afiúe úi
s-a anunĠat prin Consiliul elevilor Scolii. Elevii din clasele V-VIII, supravegheaĠi de
profesorii-diriginĠi, au fost implicaĠi în decorarea gardului úcolii.
Tematica a fost aleasă conform vârstei úi pregătirii elevilor. Am urmărit
reprezentarea tuturor domeniilor din procesul instructiv-educativ: limba română(
ilustrarea de versuri celebre despre natura, vieĠuitoare; poveúti), matematică, istorie,
educaĠie fizică úi sport. Cu ajutorul culorilor copiii au avut posibilitatea de a-úi cunoaúte
mai bine propria personalitate úi pe această bază să tragă concluzii asupra comportării
lor viitoare. Au participat la decorare toĠi copiii selectaĠi cât úi cei neselectaĠi. Au venit
copiii care ne rugau să-i lăsăm săpicteze úi ei. Gardul úcolii este păstrat de copii cu
mare grijă, deoarece este munca lor.
Cromatica aleasă a fost variată, iar copiii au fost îndemnaĠi să combine culorile
pentru a obĠine tonuri diferite de culoare.am pornit de la premisa că noi,oamenii trăim
într-un univers cromatic.natura înconjurătoare este o fantastică simfonie cromatică la
care privirile úi trăirile noastre afective vibrează sensibil úi profund.
Culoarea este o însuúire a existenĠei noastre, prezentă în viaĠa úi activitatea
noastră zilnică la fiecare pas: de la buchetul de flori pe care ni-l dăruieúte cineva, la
interiorul locuinĠei, al úcolii; de la culorile de pe stradă, la cele din expoziĠii, magazine
úi muzee;de la uneltele de muncă, la produsele industriale úi faĠadele clădirilor; de la
vestimentaĠie, reclame úi afiúe, la filme úi fotografie; de la ambianĠa cromatică
materială, sau artificială, la pictură, simboluri úi semnificaĠii.
Culoarea, această fermecătoare însuúire a tot ce ne înconjoară, aduce în sufletul
nostru bucurie sau tristeĠe, căldură sau răceală, liniúte úi prospeĠime sau agitaĠie úi
preocupare, ne face să ne simĠim mai aproape sau mai departe de ceva, iar de felul cum
ne pricepem să o utilizăm cu discreĠie úi rafinament, gust úi fantezie, depinde în mare
măsură echilibrul, liniútea úi bogăĠia noastră interioară úi bogăĠia trăirilor noastre
afective.
Am urmărit ca aceste reprezentări să aduă bucurie, optimism, siguranĠă, liniúte,
prospeĠime. Timp de o săptămîna după terminarea lucrărilor, elevii, căt úi profesorii,
nu se mai săturau de admirat. Această bucurie i-au determinat să exclame:,, nu mai
vrem să plecăm acasă !’’
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Faptul că acestă lucrare a fost realizată în grup, cu muncă úi efort, a întărit
motivul aprecierii úi păstrării acestor bunuri comune. Psihologii úi socilogii au
evidenĠiat faptul că grupul constituie un cadru fundamental al existenĠei individului.
Una din nevoile esenĠiale ale omului este aceea de socializare, explicată ca tendinĠă de
ase amesteca, dea face parte, contrară senzaĠiei disconforte de disonanĠă. Fiind
considerată o autentică ,, ucenicie a vieĠii sociale’’ atat pentru tineri cât úi pentru adulĠi,
experienĠa în grup generează pentru individ protecĠie deosebită úi ocazia unei învăĠări
de tip special: împreună cu alĠii úi de la alĠii.
Am consatat că munca în echipă implică respectarea câtorva cerinĠe:
x Fiecare membru al echipei trebuia să depăúească piedicile pe care le ridică
diferenĠele legarte de mentalităĠi, temperamente, sau tradiĠii.
x În cadrul grupului s-a dezvoltat ideea de informare úi de comunicare înainte
de a iniĠia o practică în comun
x A fost necesar să se repartizeze sarcinile fiecărui membru al echipei, astfel
încât să se valorizeze în cel mai înalt grad competenĠele úi potenĠialul existent.
Munca în echipă a fost organizată după modelul clasic al caracteristicilor echipei
pedagogice:2
1. Fiecare membru al echipei a participat în conformitate cu nivelul potenĠialului
propriu, cu competenĠa sa, la realizarea acestei acĠiuni comune.
2. Antrenarea úi implicare diferĠilor parteneri au fost totale úi necondiĠionate.
3. Echipa a dispus de structuri funcĠionale care au permis coordonarea acĠiunilor
membrilor ei,;
4. un element important al funcĠionării echipei a fost alocarea unui timp
determinat ( cateva zile înainte) de întâlnire, de lucru consacrat analiyei úi remodelării
echipei.
5. Echipa a dispus de autonomie variabilă din punct de vedere al capacităĠii de a
lua decizii în anumite situaĠii sau probleme ( risipirea culorilor, neluarea în serios a
unor copii a sarcinilor primite, murdarirea intenĠionată colegilor ).
6. Numărul persoanelor grupate în echipă a fost variabil, în funcĠie de natura úi
gradul de complexitate al intervenĠiei propuse spre realizare.

Rezultatul muncii în echpă a aproximativ 200 de oameni a fost impresoinant:
deocrarea a 250 de metri de gard din jurul scolii noastre.pe lângă stisfacĠiile de ordin
material, au fost úi satisfacĠii intelectuale úi emoĠionale. A crescut interesul copiilor
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pentru scoală úi pentru păstrarea bunurilor úcolii, satisfaĠcia de a fi lucrat la un proiect
de o asemena amploare( îúi prezentau cu mîndrie bucata de gard pictată),dezvoltarea
unei mai bune relaĠii cu profesorii úi coegii.
La sfârúitul activităĠii s-a organizat o expoziĠie de fotografii ce prezentau
momentele mai importante ale derulării proiectului, precum úi finalitatea acestuia. S-a
alcătuit un jurnal al proiectului. Fiecare clasă participantă si-a alcătuit un portofoliu
referitor la participarea la proiect. S-au mai completat chestionare de satisfacĠie a
derulării proiectului, cât úi un raport de evaluare a activităĠii. Copiilor li s-au înmânat
diplome de participare, într-un cadru festiv, în care a avut loc arada úi premierea
costumelor eco.

Richard Koch spunea: ,,Fiecare generaĠie dă o formă aspitaĠiilor care modelează
învăĠământul din vremea sa.Ceea ce apare ca un semn distinctiv al generaĠiei noastre
este o reînviere, pe scară largă, a interesului pentru calitatea úi scopurile intelectuale
ale învăĠământului, fără însă a abandona idealul după care educaĠia ar trebui să
reprezinte mijlocul de se pregăti cetăĠeni echilibraĠi pentru democraĠie.’’3
În concluzie, acest proiect úi-a atins scopul urmărit, reuúind să relizeze o lume
mai bună, o lume mai sensiblă la frumos úi mai atentă la creĠia lui Dumnezeu.
Note:
1.Michel Quenot, Îvierea úi icoana, Editura Christiana, Bucureúti, 1999, p 28
2.Pierre Mahieu, Travailler en equipe, Hachette Education, Paris, 1992 ,pp 13-14
3.Richard Koch, Primele 100 de zile ale unui úef de succes.Ghid pentru un úef nou’’
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1.Michel Quenot, Îvierea úi icoana, Editura Christiana, Bucureúti, 1999, p 28
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„PROMOVAREA IMAGINII ܇COLII”

Prof. IRIMIA GEORGIANA - DANIELA
܇coala Gimnaziala NALBANT
Comuna NALBANT, Jude܊ul TULCEA




„Marea artă a unui educator constă în cizelarea manierelor ܈i informarea min܊ii;
el trebuie să sădească în elevul său bunele obiceiuri ܈i principiile virtu܊ii ܈i ale
în܊elepciunii, să-܈i dea treptat o viziune asupra omenirii ܈i să dezvolte în el tendin܊a de
a iubi ܈i de a imita tot ceea este excelent ܈i demn de laudă”(John Locke).
Orice popor î܈i asigură continuitatea în istorie prin modul în care se preocupă de
formarea tinerei genera܊ii, căreia îi sunt transmise valori pe care ea urmează să le
dezvolte, să le îmbogă܊ească pentru a asigura progresul continuu al poporului căruia îi
apar܊ine. Factorii implica܊i direct în realizarea acestui obiectiv sunt familia, ܈coala ܈i
societatea (fiecare dintre ei ac܊ionând cu mijloace specifice) din a căror interac܊iune
rezultând o re܊ea de influen܊e ce se răsfrâng permanent asupra tinerei genera܊ii,
consituind cadrul educa܊ional în care ea se formează.
Promovarea imaginii unită܊ii noastre reprezintă o prioritate pentru o bună
colaborare între cei trei parteneri educa܊ionali grădini܊ă-pre܈colari-părin܊i.
Rela܊iile de colaborare dintre profesori ܈i părin܊i întăresc identitatea ܈colii ܈i
sporesc prestigiul institu܊ional ܈i personal al celor implica܊i, dau un sens de utilitate
timpului petrecut împreună ܈i deschid perspectiva unor preocupări informale cu valoare
formativă.
Modalitatea eficientă ܈i viabilă prin care comunitatea poate să răspundă
solicitărilor din sistemul educa܊ional este practicarea în parteneriat a proiectelor, acest
lucru rămânând un instrument valoros al grădini܊ei în general ܈i un mare câ܈tig pentru
educa܊ia copiilor în special, pornind de la ideea că pre܈colarul trebuie scos cât mai mult
din atmosfera obi܈nuită a grădini܊ei pentru a intra în rela܊ie cu semenii. Copilul vine
astfel în contact cu diferite persoane, cre܈te ܈i se dezvoltă într-un mediu comunitar
variat.
Parteneriatul educa܊ional este un concept care devine tot mai prezent în rela܊iile
de colaborare ce se stabilesc între unită܊ile de învă܊ământ ܈i diferitele segmente ale
societă܊ii. Necesitatea ܈i importan܊a parteneriatelor regidă în două aspecte:-nevoia
deschiderii grădini܊ei către comunitate;
-sensibilitatea comunită܊ii la nevoile grădini܊ei.
Educatoarea este cea care trebuie să ini܊ieze, să conceapă, să structureze
pertinent ܈i corect parteneriatul educa܊ional, traducându-l într-un proiect valoros pentru
toate păr܊ile implicate.
Prin oferta educa܊ională, grădini܊a dă posibilitatea părin܊ilor să aleagă activită܊ile
op܊ionale ܈i extracurriculare la care doresc să participe copiii.
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Prin oferta educa܊ională avem în vedere următoarele aspecte:
-Promovarea imaginii grădini܊ei la nivelul comunită܊ii locale, în rândul unită܊ilor
de nivel ܈colar, la nivel jude܊ean, na܊ional ܈i interna܊ional.
-Promovarea grădini܊ei printr-un marketing educa܊ional în care respectarea
principiilor educa܊iei inclusive să fie prioritară.
-Realizarea unor activită܊i de informare după integrarea ܈i progresul copiilor, a
copiilor cu C.E.S., despre politicile educa܊ionale, despre resursele educa܊ionale
folosite.
Fiecare unitate de învă܊ământ trebuie să depună eforturi în asigurarea unor spa܊ii
de învă܊are confortabile, sigure, adaptate nevoilor fizice, psihologice ܈i de educa܊ie ale
fiecărui copil, atât în grădini܊ă, cât ܈i în curtea acesteia (resurse umane, resurse
logistice, locuri de joacă, resurse educa܊ionale).
„Să ne dăm silin܊a să facem din copil un om ܈i un caracter” (Liviu Rebreanu).
După această deviză m-am ghidat ܈i am făcut ca oferta educa܊ională să fie cât mai
bogată ܈i variată ܈i am stabilit-o în func܊ie de resursele umane, op܊iunile părin܊ilor ܈i
ale copiilor, vizând promovarea unui învă܊ământ deschis ܈i flexibil. În scopul elaborării
unei strategii asupra valorilor pe care vrem să le promovăm, dacă ne definim a܈teptările
referitoare la ce este sau la ce trebuie să devină grădini܊a, înainte de proiectarea
schimbării, trebuie să ܈tim exact situa܊ia existentă, cu alte cuvinte trebuie să facem
diagnoza mediului intern ܈i extern astfel:
-Formarea ܈i dezvoltarea personalului didactic este un aspect major care
influen܊ează decisiv calitatea activită܊ii în grădini܊ă, astfel am valorificat numeroase
oportunită܊i de formare: cursuri, seminarii, workshop-uri, etc.;
-men܊inerea legăturii permanente cu familia ܈i colaborarea cu aceasta a dus la
asigurarea succesului ܈colar;
-dezvoltarea unei rela܊ii de parteneriat cu ܈coala a fost realizată prin activită܊i
deschise, vizite, spectacole comune sau excursii;
-derularea de parteneriate ܈i proiecte locale sau jude܊ene a făcut să se lărgească
viziunea grădini܊ei în via܊a comunită܊ii.
Am participat cu copiii la diferite concursuri locale jude܊ene na܊ionale sau chiar
interna܊ionale unde au ob܊inut rezultate bune ܈i foarte bune:
-îmbunătă܊irea func܊ionalită܊ii ܈i esteticii spa܊iilor, modernizarea bazei didacticomateriale în ansamblu ei;
-crearea unui climat de siguran܊ă fizică ܈i psihică pentru beneficiarii actului de
educa܊ie.
Pe viitor, îmi doresc să ating ܈i următoarele obiective:
-identificarea de surse de finan܊are pentru dezvoltarea bazei materiale;
-o mai mare implicare a părin܊ilor în actul educa܊ional si administrativ, chiar
dacă situa܊ia lor materială ܈i socială nu este favorabilă.
-conectarea grădini܊ei la internet
Îmi doresc ca, prin tot ce fac, să dobândesc statutul de grădini܊ă de referin܊ă în
comuna noastră.
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Metode utilizate în predarea online
la orele de limba ܈i literatura română

Profesor Isepciuc Maria
܇coala Gimnazială „Vornicu Simion Tăutu” Comăne܈ti

Condi܊iile impuse de situa܊ia generată de pandemia din ultimii doi ani au
schimbat inclusive modul de desfă܈urare a activită܊ii educa܊ionale prin trecerea la
modelul clasic de predare la lec܊ii desfă܈urate în sistemul online. Odată cu pandemia,
am realizat, din nou, că adaptabilitatea este o trăsătură esen܊ială a profesorului pentru
a face fa܊ă schimbării.
Educa܊ia online reprezintă o modalitate nouă de a privi procesul de învă܊are, în
care con܊inuturile rămân acelea܈i, doar mijlocul de transmitere ܈i însu܈ire a
cuno܈tin܊elor se modifică. Se modifică ܈i timpul de predare, care este mult mai scurt în
sistemul online, astfel încât lec܊iile trebuie să fie foarte bine structurate ܈i sistematizate.
Modalitatea cea mai simplă ܈i la îndemâna oricui este accesarea unor platforme
care pun la dispozi܈ie diverse aplica܊ii utile în predarea online. Solu܊iile de e-learning
la momentul de fa܊ă sunt rezultatul evolu܊iei tehnologiei care suportă aceste facilită܊i.
Lec܊iile în variant online se defă܈oară în trei variante:
xLec܊ia online independentă
xLec܊ia online asincronă
xLec܊ia online sincronă
A܈a numitele platforme e-learning sau platformele online, cum sunt mai mult
cunoscute, sprijină procesul de învă܊are individual ܈i permite elevilor ܈i profesorilor să
acceseze o serie de surse de informare sau de medii online de dezbatere pe teme
diverse. Aceste platforme sunt destinate învă܊ării active din partea elevilor, având în
vedere că noile genera܊ii sunt atrase de lucrul pe calculator. Desigur că noi, ca profesori,
putem să valorificăm această abilitate a elevilor pentru a-I determina să-܈i folosească
constructiv accesul la tehnologie, cu activită܊i specifice fiecărei discipline, pentru că,
până la urmă, utilizarea tehnologiilor informa܊ionale în procesul instruirii ܈i a
diferitelor forme de e-learning poate cre܈te eficien܊a în perioada suspendării cursurilor.
În perioada suspendării cursurilor în format fizic, Ministerul Educa܊iei a creat
platforme speciale de învă܊are ܈i a propus cursuri de instruire cu profesorii. Cea mai
utilizată platformă de învă܊are online a fost platform G-Suite for Education, devenită
ulterior Google Workspace, de܈i înainte de a se putea lucra pe această platform în
܈coala noastră, mai ales în perioadele incerte de la începutul pandemiei, am colaborat
cu elevii creând grupuri pe WhatsApp sau pe Messenger. De obicei, lec܊iile erau redate
prin sintetizarea no܊iunilor teoretice pe fi܈e în format word, înso܊ite de filmule܊e ܈i
explica܊ii. În cazul în care aveau nelămuriri, elevii adresau întrebări pe aplica܊iile
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amintite mai sus, apoi încărcau fotografii cu temele rezolvate. Desigur că ne-am
obi܈nuit mai greu cu acestă situa܊ie bruscă, însă instruirea asistată de calculator
înseamnă o nouă eră în educa܊ie: acces rapid ܈i universal la resursele educa܊ionale.
Interac܊iunea elev – calculator permite diversificarea metodelor didactice, u܈urând
accesul elevilor la informa܊ii complexe, organizate logic ܈i prezentate sub diverse
forme de vizualizare.
Aplica܊iile Google pe care le-am utilizat în predarea online au reprezentat o
alternativă utilă prin folosirea unei suite de metode care au permis beneficierea de
instrumente puternice în procesul de învă܊ământ. Platforma este concepută pentru a
oferi posibilitatea actorilor actului educa܊ional, profesori ܈i elevi, să inoveze împreună.
S-au putut crea diverse situa܊ii de învă܊are, iar elevii să analizeze, să gândească critic,
să ofere solu܊ii ܈i chiar să lucreze în grup, să coopereze.
În cea mai mare parte a predării în format online am utilizat Google Clasroom
܈i aplica܊iile puse la dispozi܊ie de această platformă.
Google Clasroom reprezintă clasa virtuală, cu profesor ܈i clasa de elevi, care se
află fa܊ă în fa܊ă cu ajutorul aplica܊iei Google Meet. Profesorul trimite linkul de acces,
iar elevii intră în clasa virtuală. Apoi, lec܊ia se desfă܈oară în mod asemănător cu cea în
format fizic: se verifică tema ܈i cuno܈tin܊ele anterioare, se face captarea aten܊iei, apoi
se trece la lec܊ia nouă. Pe parcursul întregii activită܊i am avut în vedere feedbackul din
partea elevilor prin aplicarea unor chestionare scurte sau jocuri interactive (scurte
chestionare de feedback, rebusuri, puzzleuri, roata aleatorie etc.). După fiecare lec܊ie
nouă am aplicat elevilor teste de tip chestionar în Google Forms. În predarea –
învă܊area noilor con܊inuturi s-au folosit aplica܊iile Google Docs, Google Slides,
alternativ cu alte aplica܊ii mai atractive, ca Learningapps, Wordsearch sau Wordwall.
O metodă eficientă în care poate fi adaptată în predarea asincronă este metoda
lecаiei inversate (Flipped clasroom), o clasă inversată în beneficial elevului. Ideea de
clasă inversată a apărut prin anii 2010 în SUA ca o abordare pedagogică modernă de
promovare a lec܊iilor ce „răstoarnă” modelul classic al taxonomiei lui Bloom.
Obiectivul de bază al acestei metode este trecerea de la centrarea pe profesor la
centrarea pe elev pentru a-i putea satisface nevoile individuale de cunoa܈tere. Dascălul
ac܊ionează ca ghid, consilier care înva܊ă împreună cu elevii. Metoda clasei inversate se
derulează în două etape successive:
Etapa I: Elevul înva܊ă lec܊ia singur, fie prin studierea unei teme din manual, de
pe fi܈e, fie prin vizionarea unor sliduri sau a unor filmule܊e. Filmuletul nu trebuie să
depă܈ească 5 min.
Etapa a II-a: În clasa virtual elevul pune în aplicare cele învă܊ate individual ܈i
interac܊ionează, participă la dezbateri sau elaborează proiecte de grup.
Cel mai mare avantaj al acestei metode este că oferă libertate. Elevii nu mai sunt
for܊a܊i să asculte prelegerile profesorului, care se simte, la rândul său, mai degajat, rolul
său fiind de a clarifica ܈i nuan܊a ideile prezentate. De asemenea, în cadrul învă܊ării
online, metoda este eficientă atunci cînd elevii nu au posibilitatea să participle la lec܊ie
din cauza unor problem tehnice, cum ar fi căderea temporară a internetului, ܈i atunci
profesorul le poate pune la dispozi܊ie materialele pe care ace܈tia le vor studia singuri,
urmînd ca la întâlnirea următoare să aibă loc dezbaterea, prezentarea etc.
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Un exemplu de lec܊ie în care am folosit metoda flipclassroom poate fi predarea
no܊iunilor de Plan simplu/plan dezvoltat de idei, la clasa a V-a.
Pe scurt, lec܊ia a fost concepută astfel:
x am folosit aplica܊ia Google Docs, unde am inserat un curs video în care sunt
prezentate no܊iunile teoretice cu exemple despre întocmirea planului simplu ܈i a
planului dezvoltat de idei al unui text literar narativ;
x elevii au avut în materialul distribuit sarcini clare de lucru, astfel încât să poată
identifica ei în܈i܈i ideile principale ܈i secundare din texte indicate ca suport;
De regulă, metoda sus-men܊ionată este mai eficientă în cazul lec܊iilor de
consolidare decât în lec܊iile de predare, mai ales în clasele inferioare ale ciclului
gimnazial, când sunt necesare informa܊ii suplimentare pe care profesorul trebuie să le
ofere pe loc.
Una dintre platformele utile în predarea online a lec܊iilor de limba ܈i literatura
română este platform livresq, propusă ܈i dezvoltată de Ascendia, o companie finan܊ată
în 2007 care dezvoltă software educa܊ional - platforme ܈i con܊inut. Livresq Suite este
un amestec de 3 sisteme: autorul Livresq, biblioteca ܈i magazinul de con܊inuturi. De܈i
nu este în totalitate gratuită, platform oferă cadrelor didactice posibilitatea de a crea
lec܊ii ܈i de a dispune de materiale din biblioteca publică, accesul la bibliotecă fiind
accesibil pentru orice profesor, în mod gratuit. Am realizat lec܊ii în Livresq ܈i le-am
aplicat cu elevii în online. Voi distribui mai jos linkurile lec܊iilor care se găsesc ܈i în
biblioteca publică Livresq, întrucât au fost aprobate ܈i publicate de administratorii
platformei.
Numele ܈i adresele celor trei lectii din biblioteca:
1. Moara lui Călifar de Gala
Galaction https://library.livresq.com/details/6069fbb143286a00070eb6f6
2. Numeralul
cardinal https://library.livresq.com/details/6096a62dd93e2a0007893d7b
3. Textul multimodal.
Enciclopedia https://library.livresq.com/details/606dab1a43286a000716166a
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PROMOVAREA IMAGINII ܇COLII


PROFESOR ÎNVĂ܉ĂMÂNT PRIMAR: ISUF ܇TEFANIA-ADRIANA

MOTTO: „Nu zidurile fac o Юcoală, ci spiritul ce domneЮte intr-însa.”
Ferdinand, regele României
În zilele noaste, unitatea de învă܊ământ trebuie să fie pregătită să facă fa܊ă unor
cerin܊e tot mai complexe din partea societă܊ii contemporane ܈i să î܈i revendice locul
său în via܊a copiilor pe care îi educă dar ܈i în centrul comunită܊ii.
Cerin܊ele beneficiarilor fac din unitatea de învă܊ământ un cadru viu, un mediu în
continua schimbare. Internetul, privit cu reticen܊ă ini܊ial, a devenit acum un mediu de
promovare nelimitat, prin care o ܈coala î܈i poate construi o imagine.
Deschiderea spre nou se realizează datorită cadrelor didactice pregătite, care
intervin în favoarea acestei dezvoltări continue a ܈colii. Analizând ceea ce se cere de
la unitatea de învă܊ământ, putem stabili ܈i cum anume o putem promova. Beneficiarii,
atât direc܊i, cât ܈i indirec܊i (elevii, părin܊ii, angajatorii) sunt cei ce intră în contact cu
mediul ܈colar, comunitatea fiind astfel influen܊ată de ܈coala.
Promovarea imaginii instituĠiei úi factorilor ce îúi asumă responsabilităĠile în
procesele de descentralizare úi asigurare a calităĠii este sus܊inută de personalizarea
ofertei educaĠionale la nivel instituĠional prin diversificarea úi flexibilizarea acesteia în
funcĠie de nevoile úi interesele partenerilor úi beneficiarilor procesului educational.
Crearea úi promovarea unei imagini instituĠionale pozitive în comunitate se
realizează, în primul rând, prin rezultatele educa܊ionale pozitive ale elevilor, părin܊ii
fiind, în principiu, primii interesa܊i de acest aspect.
Crearea acestei imagini se realizează prin fiecare cadru didactic din institu܊ie,
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educa܊ie
individualizată, adaptată la particularită܊ile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice
în strategii de predare atractive vor crea o imagine pozitivă asupra ܈colii.
Promovarea imaginii institu܊iei se realizeaza ܈i prin elaborarea unor proiecte la
nivel local care să vizeze multiplicarea experienĠei pozitive úi a exemplelor de bună
practică în managementul institu܊ional.
Preocuparea pentru imagine a devenit o prioritate în ultimele două decade, o dată
cu con܈tientizarea 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 func܊ie a cât de bine reu܈e܈te compania să răspundă nevoilor clien܊ilor; ea
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este rezultatul unui marketing eficient, mai degrabă decât baza sa. Imaginea stă la baza
produsului sau serviciului ܈i, de cele mai multe ori, ea reflectă întreaga experien܊ă pe
care consumatorul o are cu produsul sau serviciul respectiv. De altfel, verbul ”to brand”
se referă la toate activită܊ile care influen܊ează percep܊iile clien܊ilor ܈i activită܊ile firmei.
De ce este important brandingul în cadrul intitu܊iilor? A܈a cum se întâmplă în
cazul firmelor comerciale, dacă institu܊iile reu܈esc să exprime cum ܈i prin ce anume se
diferen܊iază, beneficiile nu întârzie să apară. Oamenii tind să se identifice cu institu܊iile
cu branduri puternice. Această asociere este importantă nu numai pentru cre܈terea
profitului, dar mai ales pentru crearea unei comunită܊i.
Managerul unei organizaĠii úcolare poate promova în mediul intern úi extern al
unitătii o imagine pozitivă a acesteia, printr-o planificare riguroasă, folosind metodele
úi tehnicile potrivite.
Echipa de conducere a ܈colii trebuie să aibă o preocupare constantă pentru
elaborarea ܈i actualizarea unui plan de marketing care să eviden܊ieze rolul ܈colii în
dezvoltarea academică, socială, emo܊ională, estetică, fizică a elevilor.
Imaginea institu܊ională este importantă ܈i se completează cu rezultate
cuantificabile (număr de absolven܊i, performan܊e, integrare în muncă sau în alte
structuri de învă܊ământ ܈i de elemente ale culturii organiza܊ionale ce ܊in de mituri, eroi,
simboluri, modele comportamentale, ritualuri, ceremonii).
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Promovarea imaginii ܈colii în mediul online Dezvoltarea competen܊elor cheie în lec܊ia de educa܊ie fizică ܈i sport
prin intermediul platformelor educa܊ionale
܈i a platformelor/aplica܊iilor pentru crearea resurselor educa܊ionale

Iurian Cristina
܇coala Gimnazială “ION CREANGĂ” Cluj-Napoca




Recomandarea Parlamentului European ܈i a Consiuliului Europei din 18
decembrie 2006 vizează competen܊ele cheie pentru învă܊area pe tot parcursul vie܊ii.
Această recomandare îndeamnă guvernele UE să includă dezvoltarea acestor
competen܊e în strategii de învă܊are atât pe parcusul ܈colarizării cât ܈i ca formă de
dezvoltare pe tot parcursul vie܊ii.
Competen܊ele cheie reprezintă suma cuno܈tin܊elor, abilită܊ilor ܈i atitudinilor care
contribuie la capacitatea unei persoane de a-܈i îndeplini eficient sarcinile ܈i
responsabilită܊ile pe care le are, totodată to܊i cetă܊enii, în dezvoltarea personală, vor fi
dependen܊i de nivelul însu܈irii acestora.
În învă܊ământul preuniversitar, profilul de formare al absolventului, este
structurat pe competen܊e, opt competen܊e-cheie urmărite pe tot parcursul programului
de ܈colarizare:
1. comunicare în limba română,
2. comunicare în limbi străine,
3. competen܊e matematice ܈i competen܊e de bază în ܈tiin܊e ܈i tehnologii,
4. competen܊e digitale,
5. competen܊a ,,A învă܊a să înve܊i”,
6. competen܊e sociale ܈i civice,
7. spirit de ini܊iativă ܈i antreprenoriat,
8. sensibilizare ܈i exprimare culturală.
Ca urmare a situa܊iei pandemice, a imposibilită܊ii desfă܈urării orelor de educa܊ie
fizică în condi܊ii normale, suntem nevoi܊i să ne adaptăm procesul de predare în func܊ie
de scenariul în care clasa sau unitatea de învă܊ământ func܊ionează.
Astfel propun o unitate de învă܊are online pentru o perioadă de două săptămâni
(2 ore/săptămână, un total de 4 ore).
Tema unită܊ii de învă܊are în mediul online: Dezvoltare fizică armonioasă complexe de exerciĠii pentru influen܊area selectivă a aparatului locomotor
Clasa a V-a
Activită܊ile prevăzute în acest ciclu de lec܊ii vor duce la dezvoltarea următoarelor
competen܊e cheie:
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Competen܊e digitale
- elevii vor stăpâni cuno܈tin܊e legate de platforma educa܊ională pe care se
desfă܈oară lec܊iile online;
- elevii vor învă܊a să acceseze aplica܊ii ܈i platforme pentru crearea de resurse
educa܊ionale;
Competen܊e de limbă maternă
- în܊elegerea mesajului (a metodologiei exerci܊iilor ISAL ),
- interac܊iune verbală între elev ܈i profesor pentru a în܊elege mesajele transmise
de către professor;
- elevii î܈i vor forma un limbaj specific (correct terminologic) în ceea ce
prive܈te descrierea ܈i explicarea exerci܊iilor apar܊inând complexelor de
exerci܊ii ISAL;
Competen܊e matematice ܈i competen܊e de bază în ܈tiin܊e ܈i tehnologii
- formularea unor explica܊ii simple spa܊io-temporale legate pozi܊iile corpului
în spa܊iu în momentul efectuării exerci܊iilor complexelor de exerci܊ii ISAL;
Competen܊a a învă܊a să înve܊i
- elevii vor urmării expunerile, explica܊iile ܈i execu܊iile colegilor, vor asculta
aprecierile ܈i indica܊iile date de profesor celorla܊i colegi ca mai apoi să poată
să se aprecieze corect;
Competen܊a socială ܈i civică + Competen܊a Spirit de ini܊iativă ܈i ajutor reciproc
- elevii se ajută reciproc (se apreciază, încurajează ܈i corecteză între ei);
Prevederile programei ܈colare:
Competen܊e generale vizate (conform programei ܈colare pentru clasele V-VIII):
- (2) Utilizarea achizi܊iilor specifice educa܊iei fizice ܈i sportului în vederea
propriei dezvoltări armonioase ܈i a capacită܊ii motrice;
- (3) Demonstarea unui comportament adecvat regulilor specifice, pe parcursul
organizării, practicării ܈i participării sau ca spectator la activittă܊ile de educa܊ie
fizică ܈i sport.
Competen܊e specifice vizate (conform programei ܈colare pentru clasele V-VIII):
- (2.1.) Recunoa܈terea termenilor specifici dezvoltării fizice armonioase;
- (3.2.) Manifestarea pe parcursul activită܊ilor a atitudinii de respect fa܊ă de
regulile stabilite.
Nr. Con܊inutu
Crt. ri
detalieri1
învă܊area
܈i
în܊elegerea
informa܊iil
or în ceea
ce prive܈te
concepere
a unui
complex
de exerci܊ii
ISAL

C.
Sp.

Activită܊i de învă܊are

Resurse

Evaluare instrumente-

2.1
.
3.2
.

- ce este un complex de
exerci܊ii ISAL? (expunere de
către profesor –
WORDWALL, PPT)
- reguli pentru descrierea unui
exerci܊iu ISAL (pozi܊ia ini܊ială,
timpul sau timpii de execu܊ie,
denumirea mi܈cării, segmental
sau segmentele care execute
mi܈carea, direc܊ia mi܈cării,
pozi܊ia finală) – expunere de

Platformă
educa܊ională;
Calculator/la
ptop/tabletă
dotate cu
cameră web
܈i microfon

- conversa܊ie de
verificare
sistematica;
- aprecieri
individuale ܈i
colective;
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către professor –
WORDWALL, PPT);

2

3-4

consolidar
ea
cuno܈tin܊el
or
teoretice
în vederea
alcăturii
unui
complex
de exerci܊ii
ISAL
Evaluarea
complexel
or de
exerci܊ii
ISAL

2.1
.
3.2
.

2.1
.
3.2
.

- exemple de exerci܊ii din
complexul ISAL;
- în܊elegerea clară a ncesită܊ii
succesiunii metodice a
exerci܊iilor din cadrul unui
complex de exerci܊ii ISAL
(PPT, WORDWALL);
- tipuri de complexe de
exerci܊ii ISAL (libere, cu
partener, cu obiecte portative)
(PPT, WORDWALL);
Evaluarea se va face în două
moduri:
1.Elevii vor lucra pe grupe de 2
(grupele vor fi numite de către
profesor);
Unul dintre ei prezintă tuturor
documentul propriu pe
platforma educa܊ională, cel deal doilea elev va executa
complexul de exerci܊ii ISAL ca
urmare a expunerii lui de către
primul elev;
2.Elevii vor posta documentele
(care con܊in complexul de
exerci܊ii ISAL) pe platforma
educa܊ională a unită܊ii de
învă܊ământ iar profesorul le va
evalua pe fiecare în parte

Platformă
educa܊ională;
Calculator/la
ptop/tabletă
dotate cu
cameră web
܈i microfon

- conversa܊ie de
verificare
sistematică;
- descrierea ܈i
explicarea
complexului de
exerci܊ii;

Platformă
educa܊ională;
Calculator/la
ptop/tabletă
dotate cu
cameră web
܈i microfon

- conversa܊ie de
verificare
sistematică;
- descrierea ܈i
explicarea
complexului de
exerci܊ii;
- aprecieri
individuale ܈i
colective;

Bibliografie:
1. Lupu Elena - Metodica predării educa܊iei fizice ܈i sportului, Edi܊ia a II-a, editura
Institutul European, 2012
2. Un nou Curriculum na܊ional pentru învă܊ământul primar úi gimnazial – Educa܊ie
Fizică ܈i Sport - conceptualizări necesare„Curriculum relevant, educa܊ie
deschisă pentru to܊i” – CRED - Proiect cofinan܊at din Fondul Social European
prin Programul Opera܊ional Capital Uman 2014-2020;
3. https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016H1224(01)&from=ES
4. https://www.edu.ro/sites/default/files/Profil%20formare%20absolvent_0.pdf
5. http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/2017-progr/75Educatie%20fizica%20si%20sport.pdf
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Promovarea imaginii úcolii
în cadrul proiectului european Erasmus+
“The Unifiyng Power of Arts”

Profesor: Ivan Adina
Colegiul National Dinicu Golescu, Câmpulung, jud. Argeú

Promovarea imaginii institu܊iei ܈colare se realizează prin eviden܊ierea si
publicarea tuturor reu܈itelor elevilor, ceea ce reprezintă o educa܊ie de calitate, rezultatul
unui efort colectiv, fiecare contribuind asupra ansamblului iar proiectele europene se
regăsesc aici în mod cert.
Proiectele de mobilitate implicӽ desfă܈urarea unor activitӽĠi cu parteneri din mai
multe Ġӽri iar programul lor diferă de la un domeniu la altul úi poate cuprinde cursuri
de formare, schimburi culturale între tineri, dialoguri interculturale care vizează
optimizarea procesului instructiv-educativ. La un astfel de proiect a participat Colegiul
NaĠional Dinicu Golescu din Câmpulung, judeĠul Argeú, începând din luna septembrie
2018 :“The Unifiyng Power of Arts”. A doua mobilitate din cadrul proiectului la care
am luat parte ca profesor coordonator s-a desfӽúurat în perioada 11.02.2019 –
25.02.2019 în Skopje, capitala Macedoniei de Nord, organiza܊ia de primire fiind
SEPUGS Vasil Antevski Dren, iar tema mobilită܊ii a fost Jocurile tradiаionale ale
copiilor.
După deschiderea oficiala a proiectului au urmat discursuri dna. Sonja Paneva
(coordonator proiect) si domnul director Aleksandar Kanurkov. Elevii úi profesorii au
primit informa܊ii despre Republica Macedonia de Nord, despre ora܈ul Skopje úi despre
܈coala coordonatoare. Festivitatea a fost încheiata cu un scurt program artistic de
cântece în limba Ġӽrilor participante úi dansuri tradi܊ionale, piesa de teatru pusӽ în scenӽ
de elevii úcolii. A fost prezentatӽ agenda mobilită܊ii.
Echipele participante úi-au prezentat materialele Power Point prin care au
prezentat studiul în baza chestionarelor aplicate pe un e܈antion de 30 elevi de vârste
diferite, úi-au făcut cunoscute úcoala, ora܈ul, personalită܊ile istorice din Ġӽrile respective
(Macedonia, Croa܊ia, Lituania úi Romania). Elevii si profesorii participan܊i au vizitat
܈coala úi au făcut cuno܈tin܊ӽ cu al܊i elevi úi cu cadrele didactice.
Activitatea ‘ La pas prin Skopje’
Turul ora܈ului. Vizitarea Bazarului Vechi, cunoscut si sub denumirea de Carshia
Vjeter. Vizitarea centrului ora܈ului Skopje a inclus: Podul Libertă܊ii; Podul Artelor úi
statuile care reprezintă personalită܊i artistice na܊ionale; Agen܊ia pentru Comunica܊ii
Electronice; Muzeul de Arheologie; Podul Civiliza܊iei Macedonene.
Vizita la Ministerul Educa܊iei pentru o întrevedere cu Ministrul Educa܊iei, Petar
Atanasov, pe tema ‘Beneficiile proiectelor Erasmus+ cu finan܊are europeanӽ în ܈colile
si comunitatea Ġӽrilor UE” . ۹n acest interval elevii participan܊i la proiect au avut o
sesiune de prezentare a jocurilor tradi܊ionale úi demonstrarea lor prin implicarea
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elevilor din Ġӽrile partenere si familiarizarea acestora cu jocurile copilăriei ale propriei
Ġӽri. Profesorii participan܊i au evaluat activită܊ile anterioare úi cele în curs punând
accentul pe oportunitatea unor schimburi úi dialoguri culturale iar apoi beneficiile
acestora în depăúirea barierelor date de diferenĠele de ordin cultural, religios, economic
dintre popoarele Uniunii Europene.
Elevii participan܊i din România au prezentat jocurile tradi܊ionale: Яrile,
Împărate luminate, Cetatea, Яar, Ġar, vrem ostaЮi si Omul negru.
Vizita la Ministerul Culturii al Republicii Macedonia de Nord pentru o
întrevedere cu Ministrul Culturii Vladimir Lazovski. Profesorii participan܊i la
mobilitate au avut posibilitatea sӽ-úi exprime părerea cu privire la importanta
schimbului cultural intre statele UE.
Vizita la Primăria Municipiului Skopje pentru o întrevedere cu primarul
municipiului PETRE SHILEGOV. Schimbul de cadouri a fost urmat de o discu܊ie pe
tema impresiilor rӽmase în urma vizitării capitalei Skopje de către întregul grup de
participan܊i.
Toate activită܊ile derulate în cadrul acestui proiect au un impact extraordinar atât
pentru elevi cât úi pentru profesori. Astfel putem vorbi despre beneficiile dobândite la
nivel de competenĠe.
CompetenĠa de comunicare în limba englezӽ. Elevii au demonstrat cuno܈tin܊e
ferme de limba englezӽ (vocabular, gramaticӽ func܊ionalӽ, interac܊iune verbalӽ úi
diferite registre ale limbii). ùi-au consolidat abilitatea de a în܊elege mesaje orale, de a
sus܊ine conversa܊ii, de a produce texte scrise pe diferite teme.
CompetenĠa digitalӽ. Elevii úi-au dovedit creativitatea în realizarea unor
prezentări digitale, dovedind cӽ utilizează cu succes programe de redactare, de editare
úi montare de film, cu ajutorul cărora au realizat 5 filme demonstrative scurte (3
minute) despre jocurile tradi܊ionale române܈ti, un material Power Point de prezentare
a marilor personalitӽĠi istorice românesti.
CompetenĠe sociale úi civice. Elevii au deprins abilitatea de a comunica
constructiv în diferite medii pentru a se manifesta tolerant, úi-au exprimat diferite
puncte de vedere, au dovedit încredere în for܊ele lor si au manifestat empatie. Au
experimentat colaborarea úi asertivitatea, au valorizat diversitatea úi respectul faĠӽ de
celӽlalt, au găsit deschiderea către altӽ culturӽ, faĠӽ de care au dovedit respect,
curiozitate, dorin܊a de cunoa܈tere, eliminând prejudecӽĠile si adaptându-se la
necunoscut. Cu aceastӽ ocazie, au aprofundat sensul apartenenĠei la propria
comunitate, Ġarӽ, UE úi lume, în general, lucrând alături de tineri din alte 4 Ġӽri.
CompetenĠa de sensibilizare si exprimare culturalӽ. Lucrând la prezentările
despre Câmpulung si Romania, elevii au con܈tientizat mo܈tenirea cultural locala, dar
úi na܊ionalӽ, făcând observa܊ii despre locul patrimoniului românesc în Europa úi în
lume. Alături de ceilal܊i tineri úi vizitând ora܈ul Skopje úi regiuni apropiate de acesta,
au apreciat diversitatea culturalӽ úi lingvisticӽ, importanĠa factorilor estetici în via܊a de
zi cu zi.
Toate diseminările realizate la finalul acestui proiect, desfă܈urate la nivelul
colegiului, la radio sau la televiziune, au demonstrat motivarea elevilor care asigura
constant promovarea imaginii úcolii în ochii comunităĠii.
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“Nicolae Titulescu” - ùcoala care te înva܊ă să devii OM


Prof. IVANCIU CONSTANğA CLAUDIA
ùcoala Gimnazială “Nicolae Titulescu”

Există multe tipuri de ܈coli disponibile, de la cele private la cele publice sau la
homeschooling. Academiile online ܈i o serie de programe ܈colare publice ܈i private
oferă ܈i învă܊area bazată pe internet. Oricare ar fi alegerea, ܈colarizarea unei persoane
este întotdeauna mai eficientă, cu o întărire pozitivă din partea părin܊ilor sau a tutorilor.
EducaĠia úi instrucĠia ating maxima dezvoltare în cadrul úcolii prin caracterul
programat, planificat úi metodic al activităĠilor instructiv-educative. Ca formă de
organizare, activităĠile sunt diverse, pornind de la lecĠii, lucrări practice, până la
activităĠi extracurriculare úi cercuri de elevi, iar conĠinuturile transmise sunt atent
selectate după criterii psihopedagogice.
Metodele de predare- învăĠare-evaluare tradiĠionale sunt îmbinate cu cele
alternative în vederea îndeplinirii funcĠiilor pe care le au: cognitivă, formativeducativă, instrumentală, motivaĠională, normativă, de optimizare a procesului de
învăĠământ.
܇coala oferă elevului cadrul pentru dezvoltare, formare, socializare plecând de
la cunoa܈terea particularită܊ilor individuale ܈i de vârstă specifice fiecărei etape de
dezvoltare, prin proiectarea unei strategii ܈i prin realizarea unui demers didactic
riguros, având la bază o programă, o planificare, resurse educa܊ionale, metode ܈i
strategii didactice menite să ducă la realizarea obiectivelor ܈i a scopului propus.
EducaĠia îi permite copilului să-úi croiască propria personalitate constituită din
ansamblul organizat ierarhic al însuúirilor fizice, intelectuale, afective, social-morale
úi volitiv-caracteriale. ùcoala, principalul factor de educare úi formare a personalităĠii
copilului úi a viitorului adult, poartă răspunderea realizării úi pregătirii sale astfel încât
acesta să se poată adapta condiĠiilor în schimbare ale mediului socio-cultural.Printre
finalităĠile educaĠiei se află formarea unui comportament civilizat úi a unor calităĠi
morale precum:cinstea, corectitudinea, sinceritatea, respectul faĠă de părinĠi, faĠă de
colegi úi faĠă de muncă, în scopul dezvoltării libere, armonioase úi a formării profilului
moral al personalităĠii elevului.
ùcoala Gimnazială “Nicolae Titulescu” este cea mai mare úcoală din municipiul
Călăraúi. ùi când spun mare nu mă refer numai la numărul de elevi, ci, mai ales, la
rezultatele bune úi foarte bune pe care elevii noútri le obĠin an de an, atât la evaluările
naĠionale cât úi la concursurile úcolare úi extraúcolare la care participă. ùcoală
Europeană, úcoală deĠinătoare de “Steag Verde”, úcoală unde, aúa cum spun părinĠii
elevilor mei, “se face carte de-adevăratelea”.
ùcoala Gimnazială „Nicolae Titulescu” este o institu܊ie în slujba comunită܊ii, cu
menirea de a forma cetă܊eanul de mâine:
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x
x

un om cu o dorin܊ă vie pentru cunoa܈tere ܈i autoinstruire, capabil să se adapteze
la cerin܊ele unei societă܊i dinamice, în continuă schimbare;
un om cu o personalitate armonioasă, ataúată valorilor perene naĠionale úi
universale, un cetăĠean european democratic.

Viziunea úcolii: ܇coala cea mai bună este aceea în care înve܊i înainte de toate cum
să înve܊i. (Nicolae Iorga)
Misiunea: ܇coala Gimnazială „Nicolae Titulescu” î܈i propune să asigure:
x
x

x

o educa܊ie de calitate, modernă ܈i flexibilă, adaptată nevoilor ܈i aspira܊iilor
individuale, în concordan܊ă cu cerin܊ele comunită܊ii;
o educa܊ie în spiritul demnită܊ii ܈i toleran܊ei; al respectării drepturilor ܈i
libertă܊ilor fundamentale ale omului; al ata܈amentului fa܊ă de valorile moralcivice;
o educa܊ie pentru dezvoltarea durabilă, prin cultivarea respectului pentru mediul
înconjurător natural, social ܈i cultural.
În acest an úcolar au fost înscriúi 1052 elevi din care:

555 elevi în clasele 0-IV (23 clase)
497 elevi în clasele V-VIII (23 clase).
ùcoala „Nicolae Titulescu" are în componenĠă úi Clase cu program suplimentar
de muzică úi arte plastice în care activează 99 elevi, din care:
50 elevi din clasele I-IV (4 clase de muzică)
22 elevi din clasele V-VIII (3 clase de muzică)
27 elevi din clasele V-VIII (2 clase de desen).
În proiectele derulate la nivel naĠional úi internaĠional, úcoala noastră a promovat
valorile europene: egalitatea de úanse, educaĠia pentru dezvoltare durabilă, educaĠia pe
tot parcursul vieĠii. Titlul de „܇coală Europeană” reprezintă o confirmare a
performan܊elor ob܊inute de ܈coala noastră în realizarea unei educa܊ii de calitate prin
dezvoltarea dimensiunii europene a educa܊iei; este rezultatul eforturilor cadrelor
didactice, elevilor, echipei manageriale ܈i părin܊ilor. Acest titlu ne onorează, ܈i, în
acela܈i timp, ne obligă să ne men܊inem la standarde europene prin perfec܊ionarea
abilită܊ilor de cooperare europeană, prin valorificarea experien܊ei dobândite în
proiectele derulate în scopul inovării didactice.
Pentru binele elevilor noútri cadrele didactice abordează un stil de lucru
colaborativ care se bazează pe încredere, comunicare, consecven܊ă, organizare,
flexibilitate, respect ܈i sprijin reciproc.
܇coala nu doar că este importantă pentru noi ca oameni, ci ܈i pentru că ajută la
progresul societă܊ii prin educarea membrilor care îi aduc for܊a de muncă individului
prin noile informa܊ii dobândite.
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܇coala spore܈te încrederea ܈i ne înva܊ă să legăm ܈i să men܊inem prietenii ܈i ne
ajută să învă܊ăm cum să lucrăm împreună ca o echipă, care este principala temelie a
oricărei societă܊i de succes. Fără ܈coală, cuno܈tin܊ele nu s-ar răspândi la fel de repede,
iar accesul nostru la idei ܈i oameni noi ar putea fi u܈or tăiat.
O lume fără ܈coală ar crea dificultă܊i ܈i ar împiedica dispersia cre܈terii
economice, a toleran܊ei ܈i a aprecierii semenilor no܈tri.
Bibliografie:
www.scoalanicolaetitulescu.ro
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Importan܊a activită܊ilor educative realizate în online

Profesor. înv. pre܈colar: Ivănescu Carmen-Iolanda
Grădini܊a nr. 1 P. P. Or܈ova


ùcoala este un element esenĠial al oricărei comunităĠi prin resursele umane pe
care le are, dar úi prin spaĠiile de învăĠare disponibile.
O úcoală / grădiniĠă responsabilă este garantul dezvoltării permanente a
comunităĠii.
ùcoala-grădiniĠa, nu poate funcĠiona bine fără sprijinul comunităĠii, aceasta
reprezintă o resursă, oferindu-úi serviciile úi altor membri ai comunităĠii pe lângă tinerii
úcolarizaĠi úi contribuind astfel la dezvoltarea comunităĠii úi altfel decât prin realizarea
educaĠiei formale.
O mare atenĠie úi cheltuială sunt acordate identităĠii vizuale úi reputaĠiei numelui.
Dar “clientul” aúteaptă mai mult.
Nevoile lui sunt centrale, diferenĠa dintre marketing úi vânzarea educaĠiei este
clară. Vânzarea este "miúcarea a ceea ce ai de oferit către client".
Marketingul este "a fi sigur că ceea ce ai de oferit este ceea ce doresc clienĠii".
Aplicarea conceptului de marketing este mai complexă decât abordarea centrata pe
vânzari.
Pentru a reuúi, o instituĠie educaĠională are nevoie să se adapteze corespunzător
mediului complex úi în continuă schimbare. Toate activităĠile instituĠiei au loc úi sunt
dependente de mediul exterior.
Managerii instituĠiilor au nevoie să înteleagă importanĠa mediului úi a
schimbarilor care se produc úi modul cum pot afecta succesul sau chiar supravieĠuirea
instituĠiei.
Prevederea transformărilor potenĠiale ale macromediului, va da instituĠiei timpul
necesar pentru a planifica răspunsurile adecvate.
De-a lungul timpului, activităĠile de formare úi promovare a imaginii grădini܊ei
noastre au fost:
• difuzarea informaĠiilor cu privire la oferta educaĠională, programele ܈i
proiectele educaĠionale, baza materială, resursele umane, rezultatele úcolare;
• consilierea părinĠilor privind orientarea úcolară;
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• dezvoltarea de parteneriate eficiente la nivel local, judeĠean, regional, na܊ional
în scopul promovării imaginii institu܊iei noastre úi a corelării ofertei educaĠionale cu
cerinĠele de pe piaĠa muncii locale / regionale;
• promovarea imaginii grădini܊ei prin diverse surse informaĠionale (presă locală
scrisă, internet).
Propunerea de activităĠi pentru formarea úi promovarea imagini a grădini܊ei în
anul úcolar curent, a fost următoarea:
-transmiterea în spaĠiul virtual a informaĠiilor úi fotografiilor privind baza
materială úi programele de dezvoltare, oferta educaĠională, activităĠi derulate,
rezultatele pre܈colarilor, proiecte educa܊ionale derulate;
- promovarea imaginii instituĠionale, pagina web a grădini܊ei;
- popularizarea ofertei educaĠionale propusă pentru grădini܊ă úi în afara ei.
Plan de promovare a imaginii grădini܊ei în comunitate
Obiectivul general: crearea unei imagini favorabile a grădiniĠei în comunitatea
locală.
Bibliografie:
Miclea, M., Lemeni, G., Consiliere si orientare- Ghid de educatie pentru cariera, 2004
Voiculescu, F., Analiza resurse – nevoi si managementul strategic in invatamânt, 2004
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,,EDUCA܉IE ONLINE FĂRĂ HOTARE”

Profesor Ivanov Victori܊a
܇coala Gimnazială Jurilovca

În septembrie 2020, ܇coala Gimnazială Jurilovca a răspuns apelului ܇colii
Gimnaziale Izbi܈te, raionul Criuleni din Republica Moldova, cu privire la implicarea
în Proiectul Transna܊ional ,,Educa܊ie online fără hotare” organizat de către Direc܊ia
Generală Educa܊ie, Tineret ܈i Sport a Municipiului Chi܈inău ܈i Academia de Inovare
܈i Schimbare prin Educa܊ie în cadrul Proiectului ,,Educa܊ie online” implementat de
Ministerul Educa܊iei, Culturii ܈i Cercetării al Republicii Moldova ܈i Primăria
Municipiului Chi܈inău.
Scopul proiectului este schimbul de bune practici în domeniul predării la
distan܊ă, inclusiv online, dintre institu܊iile din învă܊ământ general din Republica
Moldova ܈i institu܊iile partenere din România, implementarea ini܊iativelor educa܊ionale
comune cu scopul promovării, cooperării, învă܊ării reciproce, schimbului de experien܊ă
la nivel transna܊ional ܈i încurajarea creării unor parteneriate ܈colare care să faciliteze
realizarea unor proiecte ܈i ini܊iative educa܊ionale cu implicarea elevilor, profesorilor
în vederea reducerii impactului negativ al izolării sociale impuse de pandemie.
https://alem.aice.md/resources/parteneriate-educationale-republica-moldovaromania/ Acest eveniment a prilejuit oportunitatea ܈colii noastre ܈ă participe la acest
proiect de mare anvergură, cu o unitate ܈colară de peste Prut.

În acest sens, ܇coala Gimnazială Jurilovca, a încheiat un ,,Acord de
Parteneriat” cu ܇coala Gimnazială Izbi܈te din raionul Criuleni din Republica
Moldova.
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Împreună, am desfă܈urat două proiecte, în perioada (octombrie -decembrie
2020) ܈i (februarie-mai 2021) pe teme sportive. Primul proiect ,,Podul de flori
peste Prut”
https://www.canva.com/design/DAERQKXDZJQ/ndV6niUj6VJEAgiOj8Q
thw/view?utm_content=DAERQKXDZJQ&utm_campaign=designshare&utm_m
edium=link&utm_source=sharebutton ܈i ,,Internet sau Sănătate, Sportul are
Prioritate!
https://www.canva.com/design/DAEe2vMzOGM/8cEVMJSmVYXyV10YsCli2
A/view?utm_content=DAEe2vMzOGM&utm_campaign=designshare&utm_med
ium=link&utm_source=sharebutton. În primele etape, au fost elaborate postere,
în care elevii din ܈coala noastră, ai trimis un ,,SALUT VIRTUAL!”, copiilor din
Republica Moldova. În prima întâlnire virtuală, cu partenerul nostru de peste Prut,
elevii s-au prezentat, au făcut o descriere a localită܊ii ܈i au pregătit 10 întrebări
pe tema aleasă de comun acord.

În etapele de cercetare al primului proiect, elevii s-au documentat ܈i au
prezentat elevilor din Gimnaziu Izbi܈te, rezultatele deosebite ale sportivilor
români (gimnastică, canotaj, atletism, etc) participan܊i, la Jocurile Olimpice de-a
lungul timpului, iar în al doilea proiect, elevii să demonstreze importan܊a
efectuării exerci܊iilor fizice pentru men܊inerea ܈i între܊inerea stări de sănătate în
activită܊i curriculare ܈i în timpul liber. Pentru cele două proiecte de cercetare, sau folosit metode ܈i tehnici interactive

Etapă de colaborare, a constat în elaborarea unor panouri, căr܊i digitate,
filmule܊e cu rezultatele elevilor, urmând în etapa de reflec܊ie, să se întocmească
raportul final.
Implicarea în aceste proiecte, ne-au adus numai avantaje: întâlniri virtuale
plăcute, colaborare frumoasă, noi prietenii, schimb de bună practică, dezvoltarea
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competen܊elor digitale ܈i profesionale, ne-a oferit oportunitatea de a cunoa܈te
dincolo de grani܊ele ܊ării, copii ܈i cadre didactice minunate!
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Plan de IntervenĠie Personalizat

Profesor- Ivănu܈că Elena Manuela
Colegiul Economic Octav Onicescu – Botosani

Numele elevei : A.L.G

Data naúterii:

Starea de sănătate: bună, dar are dificultăĠi de atentie si concentrare si de
scriere.
Profesor: Ivanusca Elena Manuela
Clasa a X a
1. InformaĠii generale:
Eleva urmează în prezent, anul úcolar 2021-2021 la Colegiului Economic Octav
Onicescu la clasa a X a,
În colectivul clasei s-a integrat destul de greu, fiind o fire retrasă, puĠin
comunicativă, intră în relaĠie cu colegii, destul de timid însă. Lucrează singură ceea ce
i se cere, acceptă úi sprijin nu doar din partea profesorului ci úi a colegilor. În grup e
dornică să deseneze, să scrie desi uneori indescifrabil în rest actiunile sale nu sunt
diferite fata de ale celorlalti.
2. InformaĠii educaĠionale:
Comportament cognitiv
x Are formate deprinderi de comunicare,dar nu citeúte cursiv, transcrie úi copiază
.. Exprimarea este nesigură, prezinta tulburari de atentie .
x Nu povesteúte, nu comunică sentimente, păreri, capacitatea de reproducere a
mesajelor orale este foarte redusă.
x Este ancorată în prezent.
RelaĠii sociale
x Se manifestă cu simt de apartenenta la grup, integrata, sociabila;
x Beneficiza de atentia colegilor;
CapacităĠi, competenĠe, abilităĠi, puncte slabe, nevoi
x Dezvoltare fizică bună, coordonare a miúcărilor mai ample;
x Nu are abilităĠi de natură tehnologică;
x Nu comunică cu uúurinĠă în propozitii dezvoltate;
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x
x
x
x

Memoria úi atenĠia sunt foarte scăzute;
ImaginaĠia lipseúte, fiind ancorată în prezent;
Nu face corelaĠii, lipsă de gândire logică;
Îi place să scrie - transcrie dar deficitar, uneori indescifrabil.
Motivatie: interes inconstant pentru activitatea de invatare;
Atitudinea: ritm de lucru inconstant;

Obiective pe termen lung:
o Dezvoltarea abilităĠilor de citit-scris prin utilizarea unor cuvinte uzuale, a
textelor citite, cunoscute;
o Însuúirea noĠiunilor de bază din domeniul Comunicarii Profesionale
o Utilizarea corect, în diverse forme de comunicare, informa܊iile ܈tiin܊ifice
dobândite.
o Dezvoltarea abilităĠilor de relaĠionare úi a comportamentelor emoĠionale;
o Dezvoltarea unor competenĠe ale intelectului (memorare, gândire logică)
Obiective pe termen scurt:
x
x
x
x

Să se exprime corect în propoziĠii;
Să exprime în cuvinte proprii păreri despre lucruri, fapte cunoscute;
Formularea unor propoziĠii cu cuvinte date din materiile de specialitate;
ExerciĠii de scriere a propoziĠiilor respectând regulile de punctuaĠie úi
ortografie;
x Formarea deprinderilor de autocorectare;
x Să scrie corect, ordonat úi cât mai îngrijit;
x Să colaboreze cu colegii în rezolvarea unor sarcini de grup
Criterii de evaluare:
x Formulează propozitii ample;
x Recunoaúte în text propoziĠiile;
x Formulează, oral, propoziĠii cu sens;
x Răspunde în propoziĠii ample, dezvoltate.
x Exprimă corect o părere.
x Transcrie corect.
Metode úi instrumente de evaluare:
x
x
x
x
x
x

Aprecieri stimulative;
Evaluări scrise cu sprijin, individual;
Probe scrise si orale alternate;
Evaluări curente formative;
Probe scrise, fiúe de lucru;
Fise de documentare;
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PROMOVAREA ùCOLII - O ACğIUNE NECESARĂ

Prof. Jivulescu CodruĠa Adelina
Liceul Teoretic “Iulia Hasdeu”, Lugoj, Jud. Timiú

Promovarea imaginii unei úcoli este foarte necesară în prezent în Ġara
noastră,deoarece contribuie la funcĠionarea normală a unităĠii pe o perioadă mai lungă
de timp.
Promovarea ܈colii se realizează úi în cadrul unor parteneriate educa܊ionale
locale, regionale úi na܊ionale prin prezentări Power Point, în fa܊a poten܊ialilor părin܊i,
prezentarea de spectacole, expozi܊ii.
În condi܊iile unui sistem concuren܊ial în continuă dezvoltare devine imperativă
accentuarea eforturilor de promovare a imaginii ܈colii úi de stabilire a unor rela܊ii
directe cu viitorii poten܊iali beneficiari/părin܊i.
Este foarte importantă promovarea a ofertei educa܊ionale, proiectându-ne
activită܊i noi precum: organizarea úi participarea la manifesta܊ii stiin܊ifice jude܊ene si
na܊ionale, realizarea unor prezentări web definitorii pentru calitatea procesului de
instruire si educa܊ie care se desfăsoară în cadrul ܈coli, realizarea unor activită܊i de
informare despre integrarea úi progresul elevilor, a elevilor cu deficienĠe de învăĠare,
despre politicile educa܊ionale, despre resursele educa܊ionale folosite sau participarea
la „activită܊i deschise“, prin organizarea unor activită܊i de tip: expozi܊ii cu produse ale
activită܊ii elevilor, serbări, concursuri ܈colare etc.
Oferta educa܊ională în úcoli este definită în func܊ie de dotările materiale,
op܊iunile părin܊ilor, resursele umane, resursele materiale úi financiare ܈i interesele
comunită܊ii locale.Se practică un învă܊ământ care încurajează competen܊a în scopul
formării unui absolvent responsabil, autonom, capabil să decidă asupra carierei, prin
dobândirea unei culturi generale orientate spre toate domeniile disciplinelor de
învă܊ământ.
Prin oferta educa܊ională, úcolile dau posibilitatea părin܊ilor să aleagă activită܊ile
úcolare, extraúcolare úi extracurriculare la care doresc să participe elevii.
Dintre metodele folosite în promovarea imaginii unei úcoli menĠionez:
- Crearea úi promovarea unei imagini instituĠionale pozitive în comunitate
- Promovarea unor proiecte focalizate pe reducerea abandonului úcolar,
integrarea elevilor pe piaĠa muncii, susĠinerea elevilor cu dezavantaj social úi conduite
de risc, susĠinerea elevilor în alte abilităĠi
- Personalizarea ofertei educaĠionale la nivel instituĠional prin diversificarea úi
flexibilizarea acesteia în funcĠie de nevoile úi interesele partenerilor úi beneficiarilor
procesului educaĠional
- Colaborarea eficientă cu toĠi reprezentanĠii minorităĠilor etnice
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- Promovarea imaginii instituĠiei úi factorilor ce îúi asumă responsabilităĠile în
procesele de descentralizare úi asigurare a calităĠii educaĠiei
- IniĠierea de programe de formare a elevilor pentru realizarea unor proiecte în
beneficiul comunităĠii
- Prezentarea activităĠilor din úcoală în mass-media
- Elaborarea unor proiecte locale care să vizeze multiplicarea experienĠei
pozitive úi a exemplarelor de bună practică în managementul instituĠional.
ùcoala trebuie să continue să inspire acelea܈i valori ܈i să î܈i păstreze acela܈i statut
în mintea publicului, dar un mai mare nonconformism arătat nu numai în interiorul, dar
܈i în afara úcolii, ar aduce un plus de imagine.
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Promovarea imaginii ܈colii

Prof. înv. primar Jucan Anisia Elena
Colegiul Na܊ional ,,George Bari܊iu” – Cluj - Napoca

Promovarea imaginii instituĠiei úi factorilor ce îúi asumă responsabilităĠile în
procesele de descentralizare úi asigurare a calităĠii este sus܊inută de personalizarea
ofertei educaĠionale la nivel instituĠional prin diversificarea úi flexibilizarea acesteia în
funcĠie de nevoile úi interesele partenerilor úi beneficiarilor procesului educational.
Crearea úi promovarea unei imagini instituĠionale pozitive în comunitate se realizează,
în primul rând, prin rezultatele educa܊ionale pozitive ale elevilor, părin܊ii fiind, în
principiu, primii interesa܊i de acest aspect.
Crearea acestei imagini se realizează prin fiecare cadru didactic din institu܊ie,
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educa܊ie
individualizată, adaptată la particularită܊ile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice
în strategii de predare atractive vor crea o imagine pozitivă asupra ܈colii. Promovarea
imaginii institu܊iei se realizeaza ܈i prin elaborarea unor proiecte la nivel local care să
vizeze multiplicarea experienĠei pozitive úi a exemplelor de bună practică în
managementul institu܊ional.
Activită܊ile extra܈colare sprijină promovarea imaginii institu܊iei ܈colare.
Activită܊ile de acest gen, cu o deosebită influen܊ă formativă, au la bază toate formele
de ac܊iuni turistice, ateliere de crea܊ie, concursuri ܈i parteneriate cu alte institu܊ii.
Activită܊ile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica ܈i creativă de a ocupa
timpul liber al elevilor, institu܊ia de învă܊ământ ce promovează astfel de activită܊i
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât ܈i jude܊ean sau
na܊ional.
Activitatea extracurriculară e o componentă educaĠională valoroasă úi eficientă
căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenĠie, adoptând el, în primul rând, o
atitudine deschisă ܈i inovativă, atât în modul de realizare al activităĠii, cât úi în relaĠiile
cu elevii, asigurând o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor.
Promovarea imaginii pozitive a institu܊iei ܈colare se realizează prin publicarea
tuturor reu܈itelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele
܈i produsele activită܊ilor. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu
doar că putem ܊ine la curent părin܊ii cu tot ce se întâmplă în ܈coala, dar putem promova
activită܊ile ܈i implicit ܈coala în cadrul căreia acestea se desfă܈oară.
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Am reu܈it ca prin organizarea úi participarea la acĠiuni comune úi relevante
pentru comunitate si prin stabilirea unor legături, participarea responsabilă a tuturor
persoanelor implicate la problemele comune ale societăĠii civile pentru realizarea
proiectelor proprii, instituĠii publice locale úi judeĠene sӽ ۺmbunӽtӽ܊im imaginea ܈colii.
Prin iniĠierea activităĠilor educative úcolare úi extraúcolare diferenĠiate, care să
răspundă socializării copiilor (concursuri, reuniuni, întâlniri cu agenĠii economici) am
reuúit sӽ atragem atenia asupra potenialului elevilor nostri.
Chiar dacă, crearea blog-ului ܈colii, 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 activită܊i ce au fost derulate în ܈coala noastră,
imaginea ܈colii a fost vizibil îmbunătă܊ită, iar atitudinea unora s-a schimbat.
Uneori chiar ܈i stimularea participării cadrelor didactice ܈i elevilor la conferin܊e,
simpozioane, parteneriate poate reprezenta o strategie de marketing, deoarece prin
modul pe care se fac cunoscu܊i stârnesc interesul pentru cunoa܈terea institu܊iei pe care
o reprezintă ܈i imaginea ܈colii este astfel îmbunătă܊ită.
Consider că orice ac܊iune realizată ce vizează ܈coala, cu scop pozitiv, poate fi
transformată într-o strategie de marketing, indiferent dacă ܈coala se găse܈te în mediul
rural sau urban.
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STRATEGII ܇I IMPLEMENTARE
ACTIVITĂ܉I DE PROMOVARE A IMAGINII ܇COLII

PROF. JURUBI܉Ă MIRELA
܇coala Gimnazială Nr. 1 Malu Spart

Educa܊ia este pilonul fiecărei societă܊i, prin educa܊ie se pun bazele dezvoltării
fiecărui individ în parte si trebuie astfel să reprezinte principala preocupare a unei
societă܊i orientată spre progres ܈i performan܊e.
Trăind în era tehnologiei ܈i implicit a prezen܊ei online-ului tot mai mare in via܊a
noastră trebuie să ne adaptăm activitatea ܈i astfel întregul proces educativ să fie mai
interactiv pentru elevii no܈tri.
O buna strategie de promovare a imaginii ܈colii trebuie gândită în termeni de
marketing, astfel ca prim pas este prezen܊a ܈i popularizarea activită܊ii ܈colii în mediul
online, unde oricine are acces la informa܊ie. Pentru a atinge acest obiectiv trebuie
realizat un website al ܈colii, unde să se regăsească informa܊ii utile despre ܈coala,
proiecte educa܊ionale derulate sau în curs de derulare, parteneriate ܈colare, rezultate la
concursuri ܈colare ܈i performan܊e, toate aceste aducând un aport uria ܈la cre܈terea
prestigiului ܈colii.
Un alt aspect de luat în considerare este faptul că în ziua de azi, majoritatea
copiilor ܈i tinerilor î܈i petrec mare parte din timp pe re܊elele sociale, ܈i astfel un cont
institu܊ional pe aceste re܊elele sociale este o altă strategie foarte bună de a promova
imaginea ܈colii. ܇coala noastră postează toate activită܊ile educative ܈colare ܈i
extra܈colare pe contul de socializare, dar ܈i informa܊ii utile privind organizarea internă,
informa܊ii care ajung atât la elevi dar ܈i la părin܊i, ܈i la întreaga comunitate. Astfel se
consolidează o mai bună rela܊ie între ܈coală, elevi, părin܊i.
Cea mai importantă strategie în acest proces de promovare a ܈colii este
implementarea proiectelor ܈i parteneriatelor educa܊ionale atât la nivel local, jude܊ean
dar ܈i na܊ional, care prin mediatizare aduc un aport de imagine ܈colii.
În procesul educa܊ional un rol important îl au activită܊ile extra܈colare, fie la nivel
social, civic sau competi܊ional, prin participarea la concursuri, însă toate acestea trebuie
să se plieze pe profilul elevilor ܈colii, pe interesele ܈i nevoile lor pentru a putea ob܊ine
cele mai bune rezultate.
܇coala noastră implementează proiecte atât la nivel social dar ܈i civic, insuflându-le
elevilor spiritul cetă܊enesc prin implicarea lor în aceste proiecte. Se poate men܊iona aici
,, Let do it Romania,, proiect care implica întreaga comunitate ܈i care se mediatizează
la nivel jude܊ean.
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Elevii ܈colii participă, sub îndrumarea cadrelor didactice la concursuri na܊ionale dar ܈i
competi܊ii sportive, ob܊inând rezultate deosebite, popularizând astfel prestigiul ܈colii
la nivel na܊ional.
Un aspect important de re܊inut este faptul că educa܊ia nu se rezumă doar la teorie,
doar la materie predată ci o pondere foarte mare trebuie să o aibă tocmai aceste
activită܊i extra܈colare care dezvoltă personalitatea elevului ܈i îl formează ca individ.
În tot acest proces trebuie să fie prezen܊i to܊i factorii implica܊i, ܈coala prin
profesorii coordonatori, îndrumători, elevii, părin܊ii dar ܈i comunitatea. Rela܊ia între
ace܈ti factori trebuie să fie una de strânsă interdependen܊ă pentru a putea atinge
obiectivele dorite si urmărite.
Ca o ultimă idee, se poate men܊iona faptul ca noi, cadrele didactice nu trebuie să
ne rezumăm doar la disciplina predată, ci să ne lărgim sfera de activitate ܈i să implicam
elevii în activită܊i cât mai diverse pentru a le cultiva spiritul de competitivitate, pentru
a-i conduce spre performan܊ă. Toate se vor reflecta in cre܈terea valorii ܈i prestigiului
܈colii.
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Strategii de integrare a copiilor cu C.E.S.

Prof. înv. Primar: Kis Judith
܇coala Gimnazială ”Dr. Balasi Jozsef” Curtui܈eni


CerinĠele educative speciale desemnează acele cerinĠe ori nevoi speciale faĠă de
educaĠie care sunt suplimentare dar úi complementare obiectivelor generale ale
educaĠiei pentru copil. Fiecare copil prezintă particularităĠi individuale úi de relaĠie cu
mediul, trăsături care necesită o evaluare úi o abordare personalizată.
EducaĠia necesită o schimbare pentru a răspunde dezideratului „o societate
pentru toĠi”. Perceperea socială a acestor copii nu este mereu constantă, variind de la
societate la societate, furnizând semnificaĠii diferite, în funcĠie de cultura úi de valorile
promovate.
„ùcolile trebuie să primească toĠi copii, fără nici o deosebire privind condiĠiile
lor fizice, sociale, emoĠionale, lingvistice sau de altă natură. Acestea se referă úi la
copiii cu dizabilităĠi sau talentaĠi, copiii străzii úi copiii care muncesc, copii din
populaĠii îndepărtate sau nomade, copii aparĠinând minorităĠilor lingvistice úi
etnice…” – DeclaraĠia de la Salamanca, 1994
Din categoria copiilor cu C.E.S fac parte atât copiii cu deficienĠe propriu zise,
cât úi copiii fără deficienĠe, dar care prezintă manifestări stabile de inadaptare la
exigenĠele úcolii. Din această categorie fac parte: copii cu deficienĠe senzoriale úi
fizice; copii cu deficienĠe mintale, comportamentale; copii cu tulburări afective,
emoĠionale; copii cu handicap asociat; copii cu dificultăĠi de cunoaútere úi învăĠare;
copii cu deficienĠe de comunicare úi interacĠiune. Indiferent de vârsta pe care o au,
copiii au sentimentul demnităĠii personale; copiii cu CES sunt interiorizaĠi, refuzând
comunicarea cu oricine; uneori reacĠionând violent la frustrare. În timp, personalitatea
copilului se dezorganizează úi apar stări psihice negative: nesiguranĠa, ezitarea,
pierderea respectului úi încrederii.
Cum putem ajuta elevul cu dificultăĠi de învăĠare?
În primul rând, învăĠătorul trebuie să posede cunoútinĠe care îl fac capabil să
recunoască tulburarea de învăĠare a copilului. Care sunt acele simptome, modele de
comportament, care sugerează prezenĠa tulburării de învăĠare?
Studiind cu atenĠie semnele prezentate ale tulburărilor de învăĠare, învăĠătorul va
fi treptat în stare să recunoască aceste deficienĠe, conform criteriilor enumerate. Prin
recunoaúterea tulburării de învăĠare la elevi, învăĠătorul a făcut primul pas în
remedierea elevului. Din moment ce învăĠătorul devine competent în stabilirea
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cauzelor dificultăĠilor de învăĠare, el va fi capabil să abordeze în mod diferenĠiat
învăĠarea/ educarea acestui elev. Aceasta necesită eforturi úi energii suplimentare din
partea învăĠătorului, deoarece elevii cu dificultăĠi de învăĠare au nevoie de activităĠi
recuperatoare úi de o atitudine specifică, conform nevoilor individuale.
Abordarea diferenĠiată necesită o colaborare strânsă între pedagog úi psihologul
úcolar. Pe de o parte, învăĠătorului îi revin responsabilităĠile abordării diferenĠiate, pe
de altă parte colaborarea lui cu psihologul úcolar măreúte eficacitatea intervenĠiei
educaĠionale.
Activitatea psihopedagogică cu copiii cu dificultăĠi de învăĠare trebuie să
prezinte un efect dublu:
– având un caracter corectiv-formativ, ea are ca scop central reducerea úi corecĠia
deficienĠelor intervenite în dezvoltare;
– prin întreĠinerea úi stimularea factorilor non-cognitivi ai personalităĠii cum ar
fi: motivaĠia de învăĠare, interes, senzaĠia competenĠei, aptitudini de comunicare
verbală, etc.
Strategii pedagogice privind recuperarea, corecĠia úi dezvoltarea funcĠiilor
cognitive úi ale aptitudinilor parĠiale deficitare
IntervenĠia recuperatorie trebuie întotdeauna să respecte personalitatea úi nivelul
de deficienĠă al copilului. Criteriul de alegere a programului de dezvoltare, a etapelor
programului intră în resortul unei persoane competente: psiholog, psihopedagog,
profesor consilier. Ceea ce revine învăĠătorului va fi aplicarea programului stabilit
împreună cu psihologul, sub forma unor activităĠi suplimentare (aditive la programa
úcolară) în sălile de clasă.
Integrarea copiilor cu CES conferă instituĠiei úcolare rolul de componentă
fundamentală a sistemului social, aptă să răspundă concret imperativelor de moment
ale evoluĠiei din societatea contemporană úi să rezolve o serie de probleme referitoare
la nevoile de acceptare/ valorizare socială a fiecărui individ úi la capacitatea acestuia
de a se adapta úi integra într-o societate aflată în continuă transformare.
Pornind de la principiul dreptului egal la educa܊ie pentru to܊i copiii, metodele
activ-participativepermit elevului satisfacerea interesului pentru cunoa܈tere, facilitează
contactul cu realitatea înconjurătoare, sporind gradul de socializare a elevilor,
stimulează si dezvolta învă܊area prin cooperare.
Metodele care favorizează în܊elegerea conceptelor si ideilor, valorifica
experien܊a proprie a elevilor sunt: discu܊ia, dezbaterea, jocul de rol.
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Metodele care stimulează gândirea si creativitatea îi determină pe elevi să caute
܈i să dezvolte solu܊ii pentru diferite probleme, sa compare si sa analizeze situa܊ii date
sunt: studiul de caz, rezolvarea de probleme, exerci܊iul. Metodele prin care elevii sunt
învă܊a܊i sa lucreze productiv unii cu al܊ii si sa-si dezvolte abilită܊i de colaborare sunt:
mozaicul, proiectul in grupuri mici.
În condi܊iile unei educa܊ii incluzive, metodele active de învă܊are prin cooperare
au o mare eficienta si de aceea sugeram recurgerea la câteva posibile strategii de
învă܊are care pot fi aplicate cu succes.
1. Predic܊iile în perechi. Elevii vor fi grupa܊i în perechi, având fiecare o foaie de
hârtie ܈i un creion. Profesorul le oferă o listă cu câteva cuvinte dintr-o povestire. În
urma discu܊iilor elevii vor trebui să alcătuiască o compunere sau un scenariu pe baza
unor predic܊ii în jurul unei liste oferite.
2. ܇tiu/ vreau să ܈tiu/ am învă܊at. Elevii scriu pe o coloana ceea ce ܈tiu despre o
temă, pe altă coloană ceea ce vor să ܈tie ܈i pe alta ce au învă܊at. La sfâr܈itul lec܊iei se
verifică ce cuno܈tin܊e noi au dobândit elevii.
3. Brainstormingul. Individual sau in perechi, elevii prezintă sau scriu pe hârtie
toate lucrurile pe care le ܈tiu despre un anumit subiect.
4. Interviul în etape. Profesorul adresează o întrebare elevilor grupa܊i câte treipatru. Fiecare elev găse܈te o solu܊ie ܈i o formulează în scris. Apoi elevii se confruntă
reciproc în legătură cu răspunsul, după care perechile se alătură altor perechi formând
grupuri în care fiecare elev prezintă solu܊ia partenerului.
5. Turul galeriei. Grupuri de 3-4 elevi lucrează la o problema care are drept
rezultat un produs (schema, desen, compunere). După expunerea produselor, fiecare
grup examinează produsele celorlalte grupe, discută, apoi fac recomandări.
Învă܊area prin cooperare, ascultarea ܈i acceptarea opiniilor, luarea împreună a
deciziilor constituie momente active ale predării ܈i învă܊ării. Dacă strategiile
tradi܊ionale î܈i propun cultivarea rela܊iilor de prietenie si în܊elegere între copii,
strategiile incluzive au un impact mai profund.
Ele îi înva܊ă pe copii sa se accepte a܈a cum sunt, indiferent de etichetele pe care
societatea le pune ܈i să colaboreze în vederea realizării obiectivelor de interes comun.
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Ora de Religie - suport informa܊ional ܈i emo܊ional
în vreme de pandemie

Prof. Românu Lavinia – Cornelia
Colegiul Na܊ional ,,C. D. Loga” Caransebe܈

Pandemia de Covid-19, pe lângă faptul că a îngenuncheat sisteme medicale
dintre cele mai bine organizate ܈i performante ܈i a falimentat economii ܈i domenii
variate de activitate, a produs ܈i profunde muta܊i sociale, morale ܈i spirituale. Acestea
se observă ܈i vor persista îndelung, producând efecte adânci la nivelul persoanei umane
܈i al societă܊ii, în întregimea ei.
În ceea ce prive܈te învă܊ământul, confruntarea cu situa܊ia nouă ܈i nea܈teptată
pentru profesori, părin܊i ܈i elevi, ܈coala online, a declan܈at profunde nemul܊umiri ܈i
stări variate, de la agita܊ie, confuzie, furie neputincioasă, până la panică în rândul
tuturor factorilor educa܊ionali implica܊i.
Elevii au păreri împăr܊ite ܈i diferite. Majoritatea elevilor resimt lipsa comunicării
vii, fa܊ă către fa܊ă, cu profesorii ܈i colegii.
Însă, pe acest fundal frustrant s-au putut genera ܈i ac܊iuni/reac܊ii cu efect pozitiv
la nivelul societă܊ii române܈ti bulversate referitor la educa܊ie. A trebuit cu to܊ii să ne
depă܈im zona de confort ܈i „să punem umărul” încât ܈coala să continue cât mai eficient.
Era normal să nu reu܈ească întru totul, astfel că nimeni nu ar putea pretinde un anumit
procent mul܊umitor pentru acest lucru. Jonglarea pe platforme educa܊ionale a devenit
un nou „hobby” pentru profesori ܈i elevi (iar, pe alocuri, ܈i pentru părin܊i, deveni܊i dintro dată parteneri educa܊ionali mult mai implica܊i). Slalomul printre mesaje de pe diverse
grupuri de lucru ne-a canalizat spre o altă fa܊etă a comunicării.
Vizibilitatea actului didactic a devenit dintr-o dată un fapt subîn܊eles. DiscuĠiile
cu privire la învăĠământul online s-au concentrat de cele mai multe ori asupra
transmiterii anumitor conĠinuturi specifice disciplinelor predate în úcoală. Dar, oare,
úcoala reprezintă doar atât? Se rezumă doar la învăĠarea unor noĠiuni specifice
disciplinelor úcolare? Înseamnă doar stocare de informaĠii? Să nu uităm că úcoala este
mai mult decât atât. ùcoala este un loc în care poĠi întâlni prieteni, poĠi să socializezi,
un loc care îĠi oferă sentimentul de apartenenĠă, unde înveĠi să experimentezi úi să te
formezi ca individ. ùcoala este, de asemenea, menită să fie un loc în care înveĠi să iei
decizii autonome, să-Ġi exprimi propria individualitate. Este de la sine înĠeles că pentru
unii elevi úcoala este úi un loc al fricii, al violenĠei sau al umilirii. Dar asta nu înseamnă
că învăĠământul online poate rezolva această problemă a bullying-ului úcolar.
Problema aceasta poate exista úi în mediul virtual. Nu doar în úcoală, ci úi în
spaĠiul virtual, cadrele didactice au apelat la un set de reguli de comunicare pe
platformele sau aplicaĠiile destinate învătării online. Dincolo de cele mai sus
menĠionate, noul proces de predare/învăĠare/evaluare online a ridicat multe probleme.
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În ceea ce priveúte predarea orei de religie în mediul online au existat atât părĠi
pozitive cât úi negative. Pentru mulĠi, religia a fost văzută ca o resursă importantă
pentru depăúirea acestei crize. Este singura disciplină din aria curriculară cu impact
social, care explică valori úi generează comportamente. PărĠile pozitive, ale aceastei
experienĠe de învăĠare, se referă la conútientizarea, evaluarea úi promovarea lucrurilor
care contează foarte mult în educaĠie, în special în educaĠie religioasă. Valorile
promovate la ora de religie cum ar fi credinĠa, nădejdea úi dragostea au fost privite întro lumină profundă.
CredinĠa că „totul va fi bine”, după sloganul care a circulat în această perioadă,
a dat putere fiecărui copil de a se adapta situaĠiei. CredinĠa úi încrederea sunt cultivate
în procesul educativ religios ca puteri sufleteúti ce formează un caracter puternic. Un
copil puternic sufleteúte priveúte cu speranĠă spre viitor, spre acel moment când va fi,
din nou, împreună cu profesorii úi colegii lui.
CredinĠa naúte adevărata motivaĠie, nădejdea naúte atitudinea proactivă, iar
dragostea defineúte individul dispus spre comuniune cu ceilalĠi, în toate aspectele vieĠii.
PărĠile negative sunt cele comune tuturor disciplinelor. Cu toate că restricĠiile impuse
de autorităĠi au fost uneori greu de suportat, acestea au atras după sine úi o regândire a
modului de transmitere a cunoútinĠelor religioase către elevi.
Profesorii au fost nevoiti să iasă din tiparul obiúnuit, să se solidarizeze úi să vină
în sprijinul elevilor úi al părinĠilor, fiind determinaĠi úi de lipsa materialelor auxiliare,
digitale sau cele video.
Pe fondul acestei crize, un grup de profesori de religie au avut iniĠiativa apariĠiei
unor emisiuni televizate úi radiofonice, pe lângă cele difuzate de Televiziunea
Patriarhiei Române, Trinitas Tv.
Astfel, a luat naútere proiectul ”3 Minute din Ora de Religie” în cadrul Emisiunii
Universul CredinĠei de la TVR úi în cadrul emisiunii radiofonice Lumea credinĠei de la
Radio România ActualităĠi. ConĠinutul celor 3 minute din Ora de Religie este tematic
úi pune accentul pe dezvoltarea valorilor morale, a abilităĠilor sau competenĠelor.
Temele propuse, precum: prietenia, credinĠa, curajul, nădejdea, dragostea, se regăsesc
în programa úcolară revizuită úi fac legătura cu viaĠa religioasă personală úi cu cea din
societate. Fiind încărcată pe Youtube, emisiunea poate reprezenta pe viitor un material
auxiliar în predarea religiei.
O altă parte pozitivă a învăĠământului online a fost legată de faptul că părinĠii au
avut úansa să cunoască desfăúurarea orei de religie, profesorul úi conĠinutul acesteia.
ReacĠiile, în acest sens au fost concrete. Participarea la orele de religie online nu a
aparĠinut doar elevilor ci úi părinĠilor lor. A fost întărită astfel legătura dintre profesor,
elev úi părinte. Pentru ciclul primar, participarea permanentă a părinĠilor la activitatea
de învăĠare online a elevilor a oferit un frumos exemplu de colaborare între profesori
úi părinĠi. Pentru unii elevi, această activitate online a fost motivantă úi atractivă úi a
condus la o implicare úi o responsabilitate mult mai mare decât de obicei. În acest sens,
părinĠii au avut úansa de a înĠelege sistemul de predare, dificultăĠile úi limitările în
transmiterea cunoútinĠelor.
Predarea online a orei de religie a fost un prilej bun de a demonta toate
prejudecăĠile cu privire la ora de religie. Oamenii au fost liberi să participe la ora de
religie. Suportul dobândirii acestor valori morale constituie baza formării unei atitudini

450

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, februarie, 2022
corespunzătoare faĠă de societate, faĠă de învăĠătura creútină úi nu în ultimul rând, a
dezvoltării omului ca individ. Multe dintre valorile transmise prin educaĠia religioasă
sunt universal valabile. Este nevoie ca tinerii să demonstreze o înĠelegere raĠională a
fenomenului religiei ca fapt social úi cultural. Desigur că pot exista păreri pro úi contra,
argumente care contrazic sau susĠin utilitatea educaĠiei religioase, însă nu trebuie să
uităm că religia este un fapt real, o componentă a vieĠii omului care influenĠează multe
aspecte din viaĠa societăĠii.
În aceste timpuri s-a sim܊it nevoia, de altfel, de profesori care să facă mai mult
decât să transmită cuno܈tin܊e; să fie alături de elevi ܈i de părin܊i, să le ofere încredere,
să meargă împreună mai departe. Cei pe umerii cărora au apăsat aceste noi cerin܊e au
fost cu precădere învă܊ătorii ܈i dirigin܊ii. Dar, surpriză, acestora li s-au alăturat dascălii
de religie, pentru că a܈teptările de la ace܈tia au crescut, în special din partea copiilor,
care au râvnit ܈i au primit un cuvânt cald, un îndemn la rugăciune, o încurajare. Încă o
dată s-a validat statutul profesorului de religie în ܈coală, văzut ca o personalitate
în܊eleaptă ܈i echilibrată, capabilă să transmită ܈i să exemplifice valorile cre܈tine. De
data aceasta, elevii au avut nevoie de sus܊inerea autentică a profesorului lor de religie,
realizată prin lec܊ii on-line, materiale transmise, mesaje.
În acest cadru mai larg, emisiunea „Ora de religie”, realizată ܈i difuzată de
Trinitas TV, a venit în sprijinul elevilor de nivel primar, gimnazial ܈i liceal, nu doar ca
o continuare a învă܊ării în materie de religie ortodoxă, ci ܈i ca un suport psihoemo܊ional ܈i spiritual. Temele selectate au fost anume alese în afara programei ܈colare,
tocmai pentru a putea oferi o altă abordare a orei de religie, în concordan܊ă cu nevoile
concrete ale vremii, cu obiectivul de a canaliza aten܊ia elevilor spre bucurie, speran܊ă,
rugăciune, răbdare ܈i spre credin܊a în Dumnezeu, Izvorul Binelui suprem.
În acest sens, rămâne edificator cuvântul Sfântului Ioan Gură de Aur:
„Învăаătura din constrângere nu e făcută să rămână, dar cea care pătrunde în suflet
prin dragoste Юi bunăvoinаă, aceea rămâne acolo pentru totdeauna”.
BIBLIOGRAFIE:
x CERGAN, M.D., Supravieаuirea orei de religie în vremea pandemiei, în ziarul
Adevărul, iunie 2020;
x CUCO܇, C., Teoria Юi metodologia predării, Editura Polirom, Ia܈i, 2010;
x FLOREA, N.M., Valorificarea evaluărilor privind rezultatele Юcolare pentru
ameliorarea procesului didactic, Editura Ars Academica, March 2010
x ܇OVA, M., Mărturii ale elevilor despre pandemie Юi ora de religie on line, în
ziarul Lumina, mai 2020;
x TĂNASE, M., Evaluarea – componentă esenаială a procesului instructiveducativ, Bra܈ov, 2011.
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PROMOVAREA IMAGINII ùCOLII
PRIN INTERMEDIUL PREDĂRII GEOGRAFIEI
ÎN MEDIUL ONLINE

Autor: Prof. Laza Mihaela
ùcoala: Colegiul Tehnic “Ioan Ciordaú” Beiuú, Jud. Bihor

Promovarea imaginii úcolii reprezintă o prioritate pentru atragerea elevilor,
transparenĠă úi pentru o bună colaborare între toĠi actorii implicaĠi în procesul de
învăĠământ: cadre didactice, părinĠi, elevi. Dacă oferta úi imaginea úcolii erau
prezentate până de curând în cadrul Târgurilor de Oferte EducaĠionale úi cu ocazia Zilei
PorĠilor Deschise, în prezent întreaga activitate educaĠională s-a mutat în mediul online.
În contextul actual al pandemiei, activitatea didactică s-a desfăúurat exclusiv în
mediul online, constituind o provocare atât pentru profesori, cât úi pentru elevi. Accesul
la internet úi la o gamă variată de platforme educaĠionale permite însă desfăúurarea cu
succes a procesului de predareînvăĠare úi în mediul online, în ciuda dificultăĠilor
întâmpinate, a adaptării úi a învăĠării „din mers”, rapid úi din resurse proprii.
Numărul mare de platforme úi aplicaĠii pe care le-am descoperit cu toĠii în
această perioadă au înlesnit accesul la educaĠie, continuarea actului educativ úi
prezentarea multor materiale úi/sau activităĠi în mediul online. Realizarea de site-uri
úi/sau bloguri unde sunt postate materiale didactice, planuri de lecĠii, fiúe de activităĠi,
resurse úi exemple de lecĠii úi bune practici oferă o imagine de ansamblu a úcolii prin
felul în care acestea reflectă munca úi implicarea cadrelor didactice în actul instructiveducativ úi în mediul online.
Promovarea imaginii úcolii se poate realiza on-line prin intermediul lecĠiilor de
geografie, astfel am folosit:
soft-uri educaĠionale care pot îndeplini sarcini didactice variate, adaptate úi
integrate eficient în strategia concepută de profesor;
platformă integrată completă de instruire asistată de calculator numită AeL
(Advanced eLearning), în cadrul programului SEI (Sistem EducaĠional Informatizat);
Soft-uri originale sau alte produse informatice realizate de profesor úi/sau de
elevi.
platforme educaĠionale precum: Microsoft Teams, Google Classroom, Zoom
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Resursele informatice pot fi eficient integrate în lecĠiile de geografie în mai
multe situaĠii:
• pentru vizualizarea informaĠiilor, imaginilor, afiúarea schemelor, planurilor,
graficelor interactive;
• prezentarea de modele, imagini dinamice, asamblate sub formă de prezentări
multimedia în Microsoft Power Point;
• cu tablă electronică interactivă;
• pentru simularea unor procese geografice;
• pentru efectuarea de exerciĠii de instruire úi aplicare;
• pentru realizarea de prelucrări statistice úi/sau grafice;
• pentru editarea de texte úi/sau de documente;
• în evaluările proiectate (iniĠială, continuă, sumativă).
Integrarea resurselor informatice în lecĠiile geografie poate fi realizată în toate
etapele lecĠiei. Îmbinarea armonioasă a inteligenĠei umane cu inteligenĠa artificială a
calculatoarelor duce la generarea de noi idei, soluĠii, tehnologii, la ridicarea
performanĠelor.
Prin intermediul acestuia se poate deschide o linie de comunicare permanentă
cu elevii. Se poate realiza un blog al cercului de geografie în care sunt prezentate :
tematica, acĠiunile propriu-zise, excursiile úi drumeĠiile,proiectele úi parteneriatele
catedrei de geografie.Elevii sunt foarte receptivi,acest mijloc dovedindu-se o metodă
de atragere a acestora în activităĠile cercului. Se poate spune că integrarea resurselor
TIC în educaĠie este benefică úi duce la o creútere a performaĠelor úcolare, cu condiĠia
ca elevii să posede cunoútinĠe de utilizare a calculatorului.
În concluzie putem spune că pentru a realiza un învăĠământ de calitate úi pentru
a obĠine cele mai bune rezultate trebuie să folosim atât metodele clasice de predare,
învăĠare, evaluare cât úi metodele moderne, contribuind inplicit úi la promovarea
imaginii úcolii. Avantajele Internetului provin din faptul că majoritatea materialelor de
pe Internet sunt, în mod regulat, aduse la zi, cu un cost relativ redus úi din aceea că
informaĠiile disponibile se găsesc într-un format digital, astfel încât textul, imaginile úi
sunetul pot fi preluate pentru a fi folosite la orele de geografie sau pentru a fi transpuse
pe site-ul úcolii.
Google are cel mai bogat conĠinut internaĠional úi a dezvoltat multe produse
legate de căutare, dintre care pentru domeniul geografiei sunt foarte utile Google Image
Searh, Google Maps, Google Earth. Prin utilizarea Internetului, atât profesorul cât úi
elevii pot beneficia de resurse multimedia puse la dispoziĠie úi descărcate de pe diverse
website-uri din domeniul geografiei sau al unor discipline înrudite (ex: www.geonet.org, www.geomagazine.fr, www.geo.edu.ro, www.nasa.gov úi multe altele).
Profesorii pot folosi Internetul pentru a accesa site-uri importante úi a extrage materiale
pe care să le folosească ca pe o resursă suplimentară la ora de geografie úi pot utiliza
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soft-uri specializate pentru a alcătui materiale atractive úi pline de imaginaĠie, în care
apar materiale preluate de pe Internet, incluzând texte, fotografii, hărĠi, grafice, afiúe.
InformaĠiile pot fi aduse la zi prin accesarea surselor primare úi secundare de pe siteuri, a lucrărilor de geografie publicate pe Internet, a revistelor de geografie în format
electronic úi a celor mai recente descoperiri cu referire la un subiect sau la o temă dată.
În continuare voi prezenta câteva categorii de site-uri Web, disponibile pe
Internet, care pot servi cercetării geografice: (www.nationalgeographic.com), BBC
Science (www.bbc.co.uk/science), Animal Planet (http:/animal.discovery.com),
Microsoft Encarta (http:/encarta.msn.com), Discovery School
(www.discoveryschool.com) ajutând astfel la promovarea imaginii úcolii.
Utilizez în activitatea didactică resurse educa܊ionale deschise precum : aplicaĠii,
diferite jocuri care dezvoltă gândirea,https://www.seterra.com diferite jocuri didactice
https://www.manuale.edu.ro/ - manuale digitale la geografie, educa܊ie socială ܈i
consiliere ܈i dezvoltare personală, www.didactic.ro - exemple de bune
practici, www.youtube.com – materiale video pentru disciplina pe care o
predau, prezentări PPT. ,e-twinning.net, lec܊ii-virtuale.ro, tutoriale-video, aplica܊ii
Intuitext, imagini descărcate de pe internet. Astfel, elevii mei sunt mai motiva܊i în
învă܊are ܈i în dezvoltarea lor personală úi astfel îmi aduc contribuĠia la promovarea
imaginii úcolii.
BIBLIOGRAFIE:
1.Octav,Jerard,Preisler, Integrarea resurselor informatice in cadrul
geografie

orelor de

2.Cerghit, Ioan, Sisteme de instruire alternative ܈i complementare, Editura
Aramis, Bucure܈ti, 2002
3.Ilinca, Nicolae, Didactica geografiei, Editura Corint, Bucure܈ti.2000
4.Ilinca, Nicolae, Mândru܊, Octavian, Elemente de didactică aplicată a geografiei,
CD Press, Bucure܈ti.2006
5.Ionescu, M., Radu, I., Didactica modernă, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001
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7.Stan, Liliana (coord.), Elemente de didactica geografiei, Editura Polirom, Ia܈i,
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PROMOVAREA IMAGINII ܇COLII


Pr. Prof. Lazăr Liviu ܇c. Gim. ,,Teodor Bălă܈el”- ܇tefăne܈ti (Vâlcea)

În zilele noaste, unitatea de învă܊ământ este pregătită să facă fa܊ă unor cerin܊e tot
mai complexe din partea societă܊ii contemporane ܈i î܈i revendică locul său în via܊a
copiilor pe care îi educă, dar ܈i, în centrul comunită܊ii pe care o influen܊ează constant.
Cerin܊ele beneficiarilor fac din unitatea de învătămănt un cadru viu, un mediu în
continua schimbare. Internetul, privit cu reticen܊ă ini܊ial, a devenit acum un mediu de
promovare infinit, prin care o ܈coală î܈i poate construi o imagine.
Deschiderea spre nou se realizeaza datorită cadrelor didactice pregătite care
intervin in favoarea acestei dezvoltări continue a ܈colii. Analizând ceea ce se cere de
la unitatea de învă܊ământ, putem stabilii ܈i cum anume o putem promova. Beneficiarii
atat direc܊i, cât ܈i indirec܊i (elevii, părin܊ii) sunt cei ce intră în contact cu mediul ܈colar,
comunitatea fiind astfel influen܊ată de ܈coală.
Promovarea imaginii instituĠiei úi factorilor ce îúi asumă responsabilităĠile în
procesele de descentralizare úi asigurare a calităĠii, personalizarea ofertei educaĠionale
la nivel instituĠional prin diversificarea úi flexibilizarea acesteia în funcĠie de nevoile
úi interesele partenerilor úi beneficiarilor procesului educational ܈i educaĠiei.
Crearea úi promovarea unei imagini instituĠionale positive în comunitate se
realizează, în primul rând, prin rezultatele educa܊ionale pozitive ale elevilor, părin܊ii
fiind interesa܊i în principiu de acest aspect. Crearea acestei imagini se realizează prin
fiecare cadru didactic din institu܊ie, schimbarea venind prin fiecare dintre noi.
Motivarea elevilor printr-o educa܊ie individualizată, adaptă la particularitătile elevului,
folorirea mijloacelor tehnologice în strategii de predare attractive vor îmbunătă܊ii ܈i
crea o imagine pozitivă asupra ܈colii. Armonizarea ofertei de servicii educaĠionale úi
formare permanentă cu nevoile specific identificate în unitatea úcolară úi comunitatea
locală.
Colaborarea eficientă cu toĠi reprezentanĠii minorităĠilor entice prin promovarea
unor proiecte focalizate pe reducerea abandonului úcolar prin Comisia de Combatere a
Discriminarii în Mediul ܇colar. Integrarea elevilor în ܈coală prin promovarea
interculturalita܊ii ܈i susĠinerea elevilor cu dezavantaj social úi conduite de risc, dar ܈i
susĠinerea elevilor în abilităĠi.
Promovarea imaginii institu܊iei se realizează prin elaborarea unor proiecte la
nivel local care să vizeze multiplicarea experienĠei pozitive úi a exemplarelor de bună
practică în managementul institu܊ional.
Activită܊ile extra܈colare sprijină promovarea imaginii institu܊iei ܈colare.
Copilul trăie܈te într-o lume dominată de mass media, influen܊ele nefaste ale
televizorului ܈i calculatorului ac܊ionând asupra sănătă܊ii psihice ܈i morale. Acestea
contribuie la transformarea elevilor în persoane incapabile de a se controla
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comportamental ܈i emo܊ional. Activită܊ile de acest gen, cu o deosebită influentă
formativă, au la bază toate formele de ac܊iuni turistice, ateliere de crea܊ie, concursuri
܈i parteneriate cu alte institu܊ii.
Activită܊ile extracurriculare dau o alternativa sănătoasă, practică ܈i creativă de a
ocupa timpul liber al elevilor, institu܊ia de învătământ ce promovează astfel de activită܊i
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât ܈i jude܊ean sau
na܊ional. Activitatea extracurriculară e o componentă educaĠională valoroasă úi
eficientă, căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenĠie, adoptând el, în primul
rând, o atitudine creatoare, atât în modul de realizare al activităĠii, cât úi în relaĠiile cu
elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a
elevilor.
Promovarea imaginii pozitive a institu܊iei ܈colare se realizează prin publicarea
tuturor reu܈itelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face ܈coala accesibilă.
Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ܊ine la curent
părin܊ii cu tot ce se întâmplă în ܈coală, dar putem promova activită܊ie ܈i implicit ܈coala
în cadrul căreia acestea se desfă܈oară.
Prin combaretea violen܊ei din unitatea ܈colară, reducerea incidentelor din cadrul
acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleran܊ei ܈i a unui spirit moral-civic
pozitiv în care elevii se integrează cu u܈urin܊ă crează o imagine pozitivă a ܈colii.
În concluzie, imaginea ܈colii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce
au ace܈tia nevoie: educa܊ie de calitate, accesul la ofertele educa܊ionale, individualizarea
învă܊ării, combaterea discriminarii, reducerea violentei, promovarea unui
comportament moral pozitiv, ܈i participarea la activita܊i extra܈colare. ܇coala noastră,
în ochii comunită܊ii, este rezultatul unei munci constante.
Educa܊ia de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice,
fiecare contribuind individual asupra imaginii, de ansamblu, a institu܊iei ܈colare.
Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece aceasta imagine
pozitivă se crează greu ܈i se poate pierde rapid.
Bibliografie:
- Guzgan, V., Management educaĠional: cultura organizaĠională în unitatea úcolară,
Chi܈inău, 2003.
- Iosifescu, ܇., Calitatea educaĠiei: concept, principii, metodologii, Bucure܈ti, 2008.
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„GRĂDINI܉A VIRTUALĂ”
- noi provocări pentru învă܊ământul pre܈colar-

Prof. înv. pre܈c. LAZĂR RAMONA - ELENA
Liceul Tehnologic Brătianu,
Grădini܊a P. P. I. C. Brătianu, Drăgă܈ani, Vâlcea

COPIII ÎNVA܉Ă care sunt lucrurile importante în via܊ă ASCULTÂNDU-NE ܈i
PRIVINDU-NE! De aceea, nu trebuie numai să le explicăm cum să se comporte, ci, mai
ales, să le arătăm cum să procedeze!
Societatea informa܊ională este o stare de fapt a prezentului ܈i rămâne la
latitudinea noastră cât de repede vom ܈ti să facem parte din ea.
Noua orientare a învă܊ământului românesc urmăre܈te dezvoltarea gândirii critice
a copiilor prin folosirea unor metode ܈i tehnici activ-participative care pun accentul pe
participarea activă a copilului ܈i îl plasează pe acesta în centrul procesului de învă܊are.
Copilul dobânde܈te capacitatea de a gândi critic în timp, ceea ce-i permite să se
manifeste spontan, fără îngrădire, fără să-i fie teamă de părerea celor din jur, oferindui putere ܈i încredere de analiză ܈i reflexie.
Jocul este principala formă de organizare a procesului instructiv-educativ din
grădini܊ă, iar ”utilizarea calculatorului este pentru copil un mod de a învăаa, jucânduse”. (Elena Nica)
În activitatea cu pre܈colarii, utilizarea tehnologiei informa܊iei are un ecou
pozitiv. În demersul de pregătire se porne܈te de la premisa că, alături de mijloacele
didactice clasice, calculatorul este un instrument didactic ce poate fi folosit în scopul
eficientizării activită܊ilor.
Utilizarea calculatorului în activitatea didactică cre܈te randamentul cadrului
didactic, încurajează inova܊ia/ modernizarea procesului didactic, facilitează în܊elegerea
fenomenelor de către copii, promovează învă܊area cooperativă, dezvoltând abilită܊i de
lucru în echipă, permite o învă܊are individualizată, personalizată. TIC se poate utiliza
pentru următoarele tipuri de activită܊i: predarea ܈i învă܊area ce se poate face utilizând
lec܊ii electronice, interactive, multimedia (un film documentar sau didactic, o pagină
web, o prezentare pe calculator), softuri educa܊ionale, activită܊i în care se cere copiilor
să fie creativi, să exploreze ܈i să inoveze, utilizând Internetul, îmbogă܊indu-܈i
cuno܈tin܊ele cu informa܊ii din domenii variate. Jocurile dezvoltă viteza de reac܊ie,
gândirea logică, spiritul competitiv.
Copilul poate învă܊a prin joc, într-un mod plăcut ܈i accesibil, culorile, cifrele,
literele, formele geometrice, compunerea ܈i descompunerea numerelor naturale,
ordonarea obiectelor după diferite criterii etc.
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Calculatorul, prin intermediul softurilor educa܊ionale, poate, în egală măsură, să
instruiască, să ajute în rezolvarea unor sarcini ܈i să distreze. Ambian܊a educa܊ională
specifică situa܊iilor de învă܊are face to face este înlocuită cu mediul virtual de învă܊are.
Folosirea calculatorului în activită܊ile cu pre܈colarii are unele avantaje ܈i
dezavantaje pe care le-am sintetizat astfel:
Avantaje:
- reprezintă un mijloc de învă܊are preferat de copii, pentru că este animat, viu
܈i interactiv;
- stimulează interesul, curiozitatea, independen܊a în rezolvarea sarcinilor, în
căutarea solu܊iilo;r
- permite min܊ii ܈i mâinii să se joace până la găsirea solu܊iei, creând din instinct,
imagina܊ie, simplă plăcere ludică;
- dezvoltă perspicacitatea, gândirea logică, creativitatea, puterea de concentrare,
îndemânare;
- accesibilitate, flexibilitate, confortabilitate;
- utilizatorul poate învă܊a în propriul său ritm, controlându-܈i rapid progresele,
beneficiind de un feedback rapid ܈i permanent;
- interac܊iunea cu dascălul este neconstrângătoare ܈i liberă;
- petrecerea timpului liber într-un mod plăcut ܈i util;
- instrumentele ܈i aplica܊iile sunt u܈or de folosit.
Dezavantaje:
- lucrul la calculator implică o pozi܊ie statică, solicitând coloana vertebrală ܈i
generând pozi܊ii defectuoase;
- poate afecta vederea;
- unele jocuri dezvoltă ܈i încurajează violen܊a;
- nu favorizează rela܊iile sociale, putând duce la a܈a numită ”singurătate
computerizată” ܈i, în final, la izolarea individului;
- creează dependen܊ă;
- este o ”fabrică” uria܈ă de cunoa܈tere, dar care exploatată excesiv provoacă
pierderea unor aspecte din lumea basmelor, pove܈tilor, a jocurilor în aer liber;
- folosirea excesivă poate conduce la îngrădirea ܈i limitarea dezvoltării afective
fire܈ti a copiilor.
Proiectată ܈i desfă܈urată corect, predarea-învă܊area-evaluarea cu ajutorul
calculatorului poate deveni o metodă prin care pre܈colarii descoperă ܈i se dezvoltă în
mod planificat, ajutându-i să înve܊e prin ac܊iuni logice, evitându-se dezvoltarea unor
deprinderi mecanice.
Utilizarea softului educa܊ional poate fi o metodă motivantă, ce contribuie la
eficientizarea ܈i modernizarea demersului didactic, la sus܊inerea inova܊iei didactice, la
accesibilizarea cuno܈tin܊elor.
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Îmi exprim deschiderea către utilizarea tehnologiilor informa܊ionale în grădini܊ă,
dar grădini܊a nu ar mai avea farmecul specific dacă s-ar renun܊a la jocuri, poezii,
pove܈ti care modelează suflete ܈i îi ajută pe copii să în܊eleagă lumea pe care o trăim.
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Promovarea imaginii úcolii prin activităĠi sportive

Autor: prof. Lazaric ùtefan
ùcoala Gimnazială “Avram Iancu” BistriĠa

„Sportul are puterea de a schimba lumea” - acestea au fost cuvintele unui mare
umanist úi lider, Nelson MANDELA. Ar trebui cu toĠii, să preluăm acest mesaj ca pe
o sursă de inspiraĠie care să contribuie la progresul prin schimbare. Însă înainte de toate,
să nu uităm că acest mesaj se referă la noi înúine. Fiecare dintre noi putem să inspirăm
pe ceilalĠi către schimbare, numai în măsura în care suntem pregătiĠi să începem cu
propria persoană.
Jocul ܈i sportul răspund nevoilor profund umane ܈i joacă un rol important în
toate societă܊ile ܈i culturile. Nicio altă activitate nu are atâta for܊ă ܈i energie de a
mobiliza ܈i reuni oameni dincolo de bariere culturale, lingvistice sau profesionale.
Practicarea continuă ܈i efectivă a activită܊ilor sportive de către tineri poate fi
mărită printr-o mai bună popularizare a activită܊ii de educaĠie fizică ܈i sport, printr-o
varietate cât mai mare de forme de activită܊i sportive ܊inând seama atât de preferin܊ele
acestora, cât ܈i de condi܊iile materiale cât mai bune ܈i corespunzătoare (baze sportive,
echipamente ܈i materiale sportive suficiente). Sportul este ܈i trebuie să fie recunoscut
de marea majoritate a elevilor ca un mijloc principal de petrecere plăcută ܈i utilă a
timpului, ca cel mai important mijloc de relaxare, ca o necesitate în via܊a elevilor.
Vizibilitatea úi promovarea activităĠilor sportive în comunitatea locală aduce
după ea promovarea imaginii úcolii ca instituĠie care sprijină acest tip de activităĠi.
CompetiĠiile sportive organizate pe plan local oferă ocazia de a face cunoscut numele
úcolii în comunitate. Premiile câútigate de elevi la diferite competiĠii sunt alăturate
numelui úcolii. O úcoală care promovează activitatea fizică, de orice natură, este o
úcoală care promovează un stil de viaĠă sănătos. Introducerea din timp a sportului în
viaĠa elevului va aduce beneficii considerabile de-a lungul dezvoltării úi creúterii lui úi
îl va face mai fericit.
Prin sport se dezvoltă capacitatea de a coopera, de a munci în echipă. Datorită
faptului că sportul ajută la înlăturarea timidităĠii sau anxietăĠii des întâlnite la copii sau
liceeni, dezvoltarea cooperării úi a lucrului în echipă este un alt efect favorabil. De la
îmbunătăĠirea comunicării cu părinĠii sau cu prietenii, până la rezolvarea problemelor
sau activităĠilor prin cooperare, sportul deschide calea spre o comunicare mai eficientă
din partea copiilor. Drept urmare, elevii vor utiliza această abilitate úi la alte discipline
úcolare, chiar în viaĠa de zi cu zi.
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Sportul la úcoală este deseori practicat în prezenĠa altor copii. Orele de sport se
desfăúoară în echipe sau implică sporturi de echipă. Numeroase studii oficiale au
dezvăluit faptul că sportul este unul dintre cele mai eficiente úi frumoase metode pentru
a dezvolta relaĠii úi prietenii de lungă durată între copii, iar problemele de timiditate
sau anxietate ale copilului pot fi eliminate prin expunerea la un mediu plăcut, printre
alĠii de seama lui.
Prin practicarea educaĠiei fizice de calitate în úcoală, se asigură formarea de
cunoútinĠe, deprinderi practice úi intelectuale, precum úi însuúirea de valori etice, care
contribuie la dezvoltarea capacităĠii de integrare socială a copilului.
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CUM PROMOVĂM GRĂDINI܉A?


PROF. LIPCIUC BIANCA- ROXANA,
GRĂDINI܉A CU PROGRAM PRELUNGIT GIROTONDO, BOTO܇ANI

În fiecare unitate de învă܊ământ se realizează un plan institu܊ional de promovare
a imaginii. Acest plan are rolul de a îndeplini mai multe obiective.
Primul obiectiv prezent în planul institu܊ional este crearea úi promovarea unei
imagini instituĠionale pozitive în comunitate; Acest lucru este realizabil prin
elaborarea unor proiecte la nivel local, judetean, interjudetean care să vizeze
multiplicarea experienĠelor pozitive úi a exemplelor de bună practică în managementul
instituĠional;
O alta modalitate este personalizarea ofertei educaĠionale la nivel instituĠional
prin inovare, diversificare úi flexibilizare a acesteia în funcĠie de nevoile úi interesele
partenerilor úi beneficiarilor demersului educaĠional;
Un exemplu practic este ca o grădini܊ă poate oferi serviciile cu precădere
prescolarilor afla܊i în situa܊ii materiale precare, cu părin܊ii pleca܊i în străinătate, familii
cu risc social.
Colaborarea eficienta cu to܊i reprezentan܊ii elevilor, părin܊ilor ai partenerilor
locali, monitorizarea ofertei de servicii educaĠionale úi formare permanenta;
Întâlnim o multitudine se tipuri de parteneriate: parteneriate care au ca scop
modernizarea bazei materiale úi a spaĠiilor de învăĠământ; diversificarea, înnoirea
materialului didactic aferent procesului de învăĠământ; parteneriate ce vizează
atenuarea problemelor copiilor cu nevoi speciale; parteneriate pentru cunoaúterea
reciprocă úi buna relaĠionare; 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 experienĠelor pozitive.
EXEMPLE DE PARTENERIATE DERULATE:
1. ,,Împreună reu܈im”-parteneriat educaĠional cu familia
Obiectivele parteneriatului:
IniĠierea părinĠilor în problemele specifice educaĠiei din grădiniĠă privită ca un
,,microgrup” din care copilul face parte;
Dobândirea de către părinĠi a unor abilităĠi de relaĠionare cu copii.
Parteneriatul grădiniĠă-familie construieúte relaĠii strânse între cele două medii
ale educaĠiei, stabileúte un sistem de valori apropiat între acestea, care poate avea un
efect benefic asupra copiilor.
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Obiectivele privind educatoarele:

- să informeze părinĠii privitor la standardele de creútere úi dezvoltare ale copiilor
în funcĠie de particularităĠile de vârstă úi individuale;
- să expună părinĠilor scopul úi conĠinutul programului educativ desfăúurat în
grădiniĠă;
Privind părinĠii:
- să participe activ în cadrul parteneriatului familie-instituĠia preúcolară cât úi la
alte activităĠi organizate în grădiniĠă;
- să informeze educatoarele privind comportamentul copiilor în familie úi
societate;
să continue în familie programul educaĠional propus de instituĠia preúcolară,
îmbinând armonios atitudinea permisivă cu exigenĠa.
Activită܊ile extracuriculare aduc si ele un plus imaginii grădini܊ei.
Aici avem o propunere de activită܊i:
Nr. Data
Denumirea activită܊ii
Crt.
1
Septembrie Sa ne cunoastem
gradinita si
imprejurimile ei! ”
2
Octombrie “Capriciile toamnei”
3

Noiembrie

4

7

Decembrie “ Uite, vine Mos
Craciun!”
Ianuarie
“Hai sa dam mana cu
mana!”
“Si noi suntem
romani!”-fise
individuale
Februarie ,,Cartile un mijloc de
cunoastere si recreere”
,,In lumea povestilor”
Martie
“E ziua ta , mamico !”

8

Aprilie

5

6

,,1 Decembrie-Ziua
Romaniei”

,, Un copil, un pom , o
floare”
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Mijloc de realizare
observare gradinita
-drumetie in imprejurimile
gradinitei;
-colectionare de material din
natura:frunze pietricele, conuri,
crengute
-prezentare material informative
-realizarea de stegulete impreuna
cu părin܊ii/ educatoarele
-realizarea unui montaj artistic
literar
-vizionare moment istoricrealizat
de clasele mari
-pictura
Ͳ concurs
-realizarea unui program inchinat
femeii.
Activitate de plantare a unor flori si
copaci
-memorizare
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9

Mai

10

Iunie

“Azi eu am plantat o
floare!” de Geta Nistor
Stanciu
“Stim sa circulam
corect?”
1 Iunie-Ziua copiilor
Vine vacan܊a!
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Intalnire cu un agent de circulatie.
Observare echipament si semne de
circulatie
-petrecere
-serbare sfâr܈it de an ܈colar
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Resurse educa܊ionale utile în mediul on-line
pentru promovarea imaginii ܈colii

Prof. înv. primar Low Delia Simona
܇coala Gimnazială Crăciunelu de Jos, jud. Alba

Informatizarea învăĠământului, care a cunoscut o importantă creútere în ultima
perioadă, presupune atât dotarea cu calculatoare ܈i laptopuri a unită܊ilor ܈colare dar
mai ales folosirea acestora de către profesori la oră, mai ales în această perioadă în care
învă܊ământul tradi܊ional (fa܊ă în fa܊ă) a fost înlocuit cu cel online.
Acest lucru presupune o pregătire adecvată a cadrelor didactice pentru utilizarea
tehnologiei informaĠiei în procesul de predare. Este o diferenĠă majoră între a deschide
calculatorul, a transmite, úi a manevra elementele unei lecĠii. Prin urmare pregătirea
cadrelor didactice este un element de bază. Fără perfecĠionarea personalului didactic
sunt úanse mici ca tot acest demers, care presupune multă muncă úi fonduri uriaúe, să
aibă o finalitate. Vor trebui de asemenea reprofilate programele úcolare úi manualele,
pentru ca ele să poată fi adaptate cu o mai mare uúurinĠă la o programare a unei lecĠii
pe calculator.
Toate aceste lucruri presupun însă timp ܈i efort din partea tuturor celor implica܊i
în actul educa܊ional dar situa܊ia actuală a dus la necesitatea adaptării ܈i personalizării
procesului instructiv-educativ de către fiecare dintre noi, cadrele didactice, în măsura
posibilită܊ilor ܈i a priceperii.
Luând în vedere toate aceste considerente, abordarea temei ” Resurse
educa܊ionale utile în procesul de predare-învatare-evaluare on-line” este una
binevenită, întrucât schimbul de idei dintre cadrele didactice a fost considerat
dintotdeauna un factor important în dezvoltarea abilită܊ilor educative ale acestora.
Este evident că aceste noi concepte în educaĠie nu le pot înlocui pe cele
tradiĠionale în mod radical. Există domenii sau etape ale procesului de învăĠământ în
care educaĠia tradiĠională este de neînlocuit- faza preúcolară ܈i primii ani de educaĠie
în úcoli fiind cele mai semnificative, când influenĠa personală a educatorului ܈i
învă܊ătorului rămâne determinantă.
În urma unor studii întreprinse atât în Ġara noastră, dar mai ales plan internaĠional
s-au desprins o serie de concluzii interesante cu privire la eficienĠa utilizării resurselor
educa܊ionale online, dintre care amintim:
¾ oferă informaĠii organizate;
¾ chestionează pe cel ce învaĠă;
¾ stimulează creativitatea;
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¾ constituie un mijloc atractiv de a verifica, consolida úi recapitula
cunoútinĠele;
¾ ne determină să găsim soluĠii interactive úi moderne de abordare a
lecĠiilor;
¾ diminuează factorul de stres;
¾ este prezent caracterul ludic;
¾ reduce timpul de studiu;
¾ se modifică pozitiv atitudinea faĠă de computer.
De܈i nu to܊i copiii posedă instrumentele necesare pentru desfă܈urarea unei lec܊ii
online, ܈colarii mei( clasa pregătitoare), cu ajutorul părin܊ilor, s-au familiarizat cu
micile sesiuni on-line desfă܈urate prin cadrul platformei ZOOM. Mai mult de atât, am
descoperit pentru ei diferite programe ܈i site-uri de lucru cu ajutorul cărora încercăm
să le creăm materiale interactive, atractive, educative, stimulative ܈i originale.
Unul dintre acestea este Jingsaw Planet- o platformă foarte u܈or de utilizat de
către cadrele didactice pentru a crea materiale pentru copii. Dând un click peacestă
adresă, cadrul didactic are posibilitatea de a selecta jocuri-puzzle pentru copii după
tema dorită sau poate crea propriul cont în vederea personalizării activită܊ii. Atunci
când am abordat tema ”Ce fac animalele toamna”, de exemplu, le-am pregătit elevilor
ghicitori despre vie܊uitoare, iar răspunsul nu a fost confirmat de către mine, ci a fost
”ascuns” în spatele pieselor de puzzle pe care copilul le-a pozi܊ionat corect în vederea
reîntregiriii maginii. Jocul a fost atât instructiv cât ܈i educativ.
Educa܊ia online oferă posibilită܊i nelimitate de a înfrumuse܊a actul educa܊ional,
dar prezen܊a copiilor ܈i a cadrului didactic fa܊ă în fa܊ă în vederea realizării feed-backului permanent, în timp real, într-un ambient potrivit/ institu܊ionalizat, rămân factori
esen܊iali în formarea viitorului adult.
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Lungeanu Cerasela
Grădini܊a PP Nr. 13 Târgovi܈te

Promovarea imaginii grădiniаei prin
parteneriate desfăЮurate online

OBIECTIVE
Promovarea unui învă܊ământ european
modern.
Cunoa܈terea altor sisteme educa܊ionale.
Stabilirea unor rela܊ii profesionale cu colegi
din alte ܊ări.
Cultivarea rela܊iilor de prietenie cu copii din
alte ܊ări.

ARGUMENT
Proiect destinat cadrelor didactice ܈i
pre܈colarilor de 4-6 ani, având drept scop
schimbul de bune practici, aplicarea cât mai
eficientă de abordări pedagogice inovatoare
܈i crearea de legături interpersonale prin
explorarea sistemelor educa܊ionale ale
grădini܊elor partenere.
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Copiii Grupei Mari A, din cadrul Grădiniаei cu PP Nr. 13 TârgoviЮte, au ales ca
mesager al prieteniei pe ursule܊ul Martinel, care să meargă peste hotare la Grupa Piticii de la
I.E.T. Nr. 155 Norocel din ChiЮinău. Încântat de copiii pe care i-a cunoscut “virtual”, dornic
să-܈i facă prieteni noi alături de care să se distreze ܈i să înve܊e, Martinel a pornit în aventură!
Copiii ܈i-au exprimat bucuria de a cunoa܈te un prieten de peste hotare prin realizarea de lucrări
cu titlul “Cadou de bun-venit pentru Teddy” (Sofia Maria: “Multe inimioare să Юtie că-l iubim.”
/ Ana Sofia: “Un trenuleа colorat să călătorească oriunde.” / ܇tefan: “Un prieten să-i аină
companie.”)

Martinel porneЮte în
aventură peste hotare

Salutul virtual
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Bine ai venit, Teddy!
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Am explorat împreună lumea satelor de altădată, descoperind portul tradi܊ional românesc
܈i activită܊ile desfă܈urate de oamenii harnici de la sate. ܇ezătoarea, o frumoasă tradi܊ie din
străbuni, ne-a dezvăluit valori precum iubirea de frumos ܈i bucuria de a lucra împreună. Am
confec܊ionat păpu܈i din linguri de lemn ܈i ne-am aventurat în atelierul de olărit.
Mândrele româncu܊e ܈i mândrii româna܈i i-au prezentat lui Teddy “Legenda tricolorului”,
descoperind semnifica܊ia culorilor drapelului României.
Prin intermediul unor jocuri interactive, au explorat împreună simbolurile ܈i valorile
na܊ionale ale României.
https://wordwall.net/ro/resource/7633950, https://wordwall.net/ro/resource/7633995
Am aflat despre cele mai frumoase tradi܊ii ܈i obiceiuri de iarnă la români.
https://wordwall.net/ro/resource/8188000
Am împodobit bradul, folosind diferite procedee de lucru, am construit oameni de zăpadă
܈i oră܈elul lui Mo ܈Crăciun ܈i am recreat drumul celor trei magi către ieslea în care s-a născut
pruncul Iisus.
Ne-am
distrat
cu
jocul
interactiv
“Acceptă
provocarea!”
https://wordwall.net/ro/resource/8499267

Călătorie în timp

De la strămoЮii
noЮtri

Tradiаii Юi obiceiuri
la români

Ne-am jucat cu mul܊imile ܈i figurile geometrice, am descoperit un nou număr ܈i cifra
care îl reprezintă, folosind materiale neconven܊ionale ܈i jocuri interactive create pe Wordwall.
https://wordwall.net/ro/resource/7228265, https://wordwall.net/ro/resource/8676016
https://wordwall.net/ro/resource/7366261, https://wordwall.net/ro/resource/8315674
Am strâns bucuria timpului petrecut împreună ܈i magia Crăciunului în minunatul colaj
“Te iubim, Teddy!”
L-am întâmpinat pe Martinel cu emo܊ie, bucurie ܈i nerăbdare să-i aflăm aventurile
minunate pe care le-a experimentat împreună cu copiii de peste hotare. “Te iubim, Martinel!”

Activită܊ile favorite
ale lui Teddy

Rămas-bun, Teddy!
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Martinel!
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Învă܊ăm să ocrotim natura
Ziua mondială a mediului înconjurător

Prof. Lupu Nicoleta
Grădini܊a cu program prelungit nr. 39, Gala܊i
„Suntem destul de puternici să negociem úi să stabilim o strategie de salvare. În
primul rând, nu trebuie să uităm că suntem o parte a planetei Pamânt úi că ea este
caminul nostru.” (James Lovelock)
Natura este esen܊ială pentru existen܊a umană ܈i o bună calitate a vie܊ii, furnizând
܈i între܊inând aerul, apa potabilă ܈i solurile de care depindem. De asemenea, reglează
climatul, facilitează polenizarea, controlul dăunătorilor ܈i reduce impactul dezastrelor
naturale.
Ziua Mondială a Mediului (Ecologiei) - 5 Iunie – a fost instituită în 1972 de
Adunarea Generală a NaĠiunilor Unite pentru celebrarea ConferinĠei "Ecologia Umană"
de la Stockholm, fiind o sărbătoare a tuturor cetăĠenilor indiferent de Ġară, rasă, religie
úi reprezintă elementul cel mai important al Programului Ecologic al NaĠiunilor Unite
(UNEP).
La propunerea unui grup de state, între care si România, s-a hotărât ca în fiecare
an în data de 5 iunie să se marcheze Ziua InternaĠională a Mediului, din nevoia de a se
acĠiona unitar pentru salvarea úi promovarea patrimoniului natural al planetei, pe care
avem datoria de a-l lăsa nealterat generaĠiilor viitoare.
Prin decretarea acestei zile ONU încearcă să atragă atenĠia atât opiniei publice,
cât úi politicienilor, asupra problemelor de mediu.
Cu ocazia Zilei Mondiale a Mediului companiile, ministerele, organizaĠiile
neguvernamentale úi alĠi factori ai societăĠii pot etala resursele úi iniĠiativele care
promovează o economie úi un stil de viaĠă "verde" (o eficienĠă energetică mai bună,
surse alternative de energie, conservarea pădurilor úi un consum care să nu afecteze
mediul).
Grija faĠă de mediu trebuie să fie o componentă esenĠială a dezvoltării morale,
spirituale, sociale úi culturale a generaĠiilor actuale, cu respectarea celor trei dimensiuni
ale dezvoltării durabile: economică, ecologică úi socială.
Sub deviza „Schimbarea vine din lucruri mici!” s-au desfăúurat úi de data
aceasta diverse manifestări în unitatea noastră cu micii no܈tri pre܈colari.
ActivităĠile desfăúurate au fost variate. Pre܈colarii au început pregătirile pentru
această zi, încă de la sfâr܈itul săptămânii: au colectat peturi de 0,5l, pe care apoi le-au
umplut cu hârtie creponată verde, respectiv maro. Cu toate acestea, copiii au construit
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un copac, un dar pentru mediu, dar o activitate din care am învă܊at ce este reciclarea.

Cadrele dicatice au început prin a le povesti pre܈colarilor despre planeta noastră,
despre cum se formează anotimpurile sau zilele úi nopĠile.
Astfel că impreună cu copiii au realizat o expozi܊ie de lucrări practice/plastice,
postere care au fost prinse pe trunchiurile copacilor din curtea grădini܊ei, în semn de
recuno܈tin܊ă adusă mediului, respectiv a plantelor.

Activitatea a fost realizată outdoor, astfel că pre܈colarii au continuat activită܊ile
sub îndrumarea cadrelor didactice: au realizat desene pe asfalt, toate având ca temă
protejarea mediului înconjurător, au desfă܈urat activită܊i de ecologizare (au adunat
gunoaiele din curtea gradini܊ei), au desfă܈urat diverse competi܊ii ܈i jocuri sportive ܈i
distractive.
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Fiecare dintre noi poate contribui semnificativ la ameliorarea úi protejarea
parcurilor, a spaĠiilor verzi sau a grădinilor, precum úi la celebrarea acestei sărbători
prin participare úi susĠinere pentru ca, în final, să putem oferi o imagine favorabilă
ğărilor Membre ale Uniunii Europene, în rândul cărora dorim să ne integrăm úi unde
protecĠia mediului constituie o prioritate a dezvoltării economico-sociale.
Este important a sădi în mintea úi sufletul fiecărui cetăĠean al societăĠii, conceptul că
omul, ca specie biologică, este dependent de natură úi nu poate trăi în afara ei.
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FLUXURI DE MOBILITĂ܉I ERASMUS+ LA LICEUL MĂTĂSARI

Prof. LU܉Ă ANTONIE ADRIAN
LICEUL MĂTĂSARI-GORJ

Liceul Mătăsari din jude܊ul Gorj, este o unitate de învă܊ământ ce ofere servicii
educa܊ionale interactive ܈i integrate în contextul social ܈i economic specific zonei ܈i
raportate la nevoile societă܊ii contemporane.
Unitatea noastră ܈colară s-a afirmat mereu în comunitatea educa܊ională gorjeană
܈i nu numai, ca fiind o unitate de învă܊ământ ce accesează ܈i implementează proiecte
de mobilitate ܈i parteneriate strategice prin programele Erasmus + ܈i alte programe
europene.
Fie că este vorba de proiecte pentru elevi, proiecte pentru educa܊ia adul܊ilor sau
parteneriate între ܈coli, institu܊ia noastră a răspuns ܈i răspunde pozitiv oricăror
provocări menite să îmbunătă܊ească procesul educativ. În ceea ce prive܈te cele 5 mari
domenii finan܊ate prin Erasmus +, unitatea noastră ܈colară a accesat în ultimul timp
proiecte de mobilitate ce vizează desfă܈urarea unor activită܊i de dezvoltarea personală
܈i profesională a tinerilor prin organizarea unor stagii de pregătire practică la diferi܊i
parteneri economici din Polonia ܈i Portugalia.
Prin disponibilitatea oferită de Carta de mobilitate în domeniul formării
profesionale – VET, marcă de calitate ob܊inută în anul 2018, a avantajelor strategice
oferite de această recunoa܈tere a capacităĠii operaĠionale a instituĠiei noastre de a
gestiona proiecte de mobilitate de calitate ridicată, Liceul Mătăsari derulează în prezent
două astfel de proiecte de mobilitate ce vizează dezvoltarea de cuno܈tin܊e ܈i abilită܊i
profesionale necesare pentru ob܊inerea unei calificări ܈i adaptării la cerin܊ele
angajatorilor potrivit dinamicii pie܊ei muncii. Carta VET reprezintă o distinc܊ie, o
recompensă pentru toĠi anii de activitate în domeniul proiectelor cu fonduri europene
(4 proiecte finalizate) dar úi ca o recunoaútere a faptului că membrii echipelor de proiect
lucrează în interesul tuturor beneficiarilor învă܊ământului mătăsărean.
Primul proiect s-a derulat în perioada: 13.09.2021-01.10.2021 în localitatea
Wroclaw - Polonia având titlul: UN PLUS PENTRU TINERII DIN GORJ PRIN
MOBILITATE ERASMUS+ nr. 2019-1RO01-KA116-061780 ܈i a vizat efectuare
stagiului de pregătire practică de către 14 elevi din clasa a XII-a B, specializarea
mecanică, la un partener tehnic specializat, anume :JapanTech – Wroclaw, precum ܈i
dezvoltarea abilită܊ilor lingvistice ܈i culturale prin vizitarea unor numeroase obiective
turistice din regiunea Silezia ܈i Cracovia. De asemenea,cu această ocazie, a fost
vizitat ܈i Complexul de lagăre de concentrare ܈i exterminare Auschwitz-Birkenau.
Al doilea proiect ce se va desfă܈ura la finele acestui an, în perioada: 29.11.202117.12.2021 cu titlul: MAI BUNI, MAI BINE PREGĂTIЯI PENTRU PIAЯA MUNCII
PRIN ERASMUS+ nr. 2020-1-RO01-KA116-078517, are ca drept scop, sus܊inerea unui
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stagiu de pregătire practică pentru un număr de 21 de elevi de la clasa a XI-a A,
specializarea tehnician în activită܊i economice, la diferi܊i agen܊i economici de profil din
Lisabona – Portugalia, astfel timp de trei săptămâni elevii no܈tri î܈i vor dezvoltat
abilită܊ile practice în domeniul economic specific comer܊ului.
Obiectivele principale ale acestor proiecte îl reprezintă reducerea abandonului
܈colar, familiarizarea cu modul de lucru ܈i cultura organiza܊ională de la nivel european,
cre܈terea nivelului de utilizare a limbilor străine ܈i a gradului de comunicare în mediu
profesional european. ܈i nu în ultimul rând, cre܈terea sus܊inută a procentului de inser܊ie
profesională a absolven܊ilor proveni܊i astăzi dintr-un mediul social defavorabil, afectat
de o puternică restructurare economică ܈i ocupa܊ională.
În acest sens, ob܊inerea de mai bune competen܊e si experien܊e de lucru
interna܊ional, dezvoltarea cooperării europene în domeniul educa܊iei si formarii
profesionale, reprezintă principalele ܊inte strategice în ceea ce prive܈te cre܈terea
prestigiului Liceului Mătăsari.
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PROIECT EDUCA܉IONAL


profesor, Macovei Carmen
܇COALA GIMNAZIALĂ NR. 1 ALBE܇TI, JUD. BOTO܇ANI

Titlul proiectului: ,,Pove܈ti călătoare prin lumi stelare”
Coordonator: profesor, Macovei Carmen
Data: 1 noiembrie-15 decembrie 2021
Locul desfă܈urării: la ܈coală
Beneficiari direc܊i: elevii cercului de lectură ,,Prietenii căr܊ilor” ܈i cadrele didactice
participante la proiect
Beneficiari indirec܊i: ceilal܊i elevi ܈i profesori ai ܈colii, membrii comunită܊ii
Scopul proiectului: dezvoltarea gustului pentru literatură contemporană împletită cu
astrologie, prin implicarea în activită܊i extra܈colare
Obiective:
- selectarea unui scriitor contemporan în aceea܈i zodie cu elevii ܈i profesorii
participan܊i
- lectura unei căr܊i/a unui text scris de un autor contemporan
- păstrarea unui personaj din textul autorului contemporan ܈i scrierea unui text în care
ac܊iunea să se desfă܈oare pe o nouă planetă sau o nouă stea
- ilustrarea textelor colegilor
- identificarea zodiei personajului creat de copii ܈i profesori
- realizarea planetei create de elevi, din materiale reciclabile, cu formă geometrică
- realizarea unei căr܊i tipărite, cu textele ܈i desenele copiilor ܈i ale cadrelor didactice;

Desfă܈urarea activită܊ii:
Activitatea se va desfă܈ura împletind literatura contemporană cu astrologia. Fiecare
participant î܈i va alege un scriitor contemporan în aceea܈i zodie cu el, va citi o carte a
acestuia, va păstra un personaj ܈i va crea un text în care ac܊iunea să se desfă܈oare pe o
nouă planetă sau pe o nouă stea. După atelierele de lectură ܈i scriere, va urma atelierul
de ilustrare, când fiecare participant va ilustra textul unui coleg. Textele ܈i desenele vor
fi publicate în cartea tipărită ,,Pove܈ti călătoare prin lumi stelare”. Ultima etapă o
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constituie realizarea planetei create de elevi, din materiale reciclabile, într-o formă
geometrică.

Evaluare: briefing, debriefing, metodele ,,Mâna” ܈i ,,Acvariul cu sentimente”,
fotografii.
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PROMOVAREA IMAGINII GRĂDINI܉EI ÎN COMUNITATE

PROF. ÎNV. PRE܇COLAR – MAGER ROXANA GEORGEANA
GRĂDINI܉A P. N. NR. 1, PĂULI܇, ARAD

Motto ,, Pas cu pas prin copilărie spre un viitor de poveste!”
Mediul familial ocupă un loc fundamental în mul܊imea de factori determinan܊i
ai evolu܊iei copilului. „Copilul nu este un adult in miniatură, ci este un „candidat la
maturizare” (H. Pierot), deosebit de receptiv la influen܊ele pozitive sau negative care
intervin asupra lui. Prin crearea parteneriatului grădiniĠă–familie–comunitate copiii
câútigă un mediu de dezvoltare mai bogat, ܈i mai armonios.
În crearea parteneriatului între grădiniĠă úi familie este bine să ne amintim că în
viaĠa copilului úi a familiei lui orice angajat al instituĠiei este important: portarul poate
fi ca vecinul care-i salută cu un zâmbet cald în fiecare dimineaĠă, bucătăreasa, bunica
care îi pregăteúte cele mai gustoase mâncăruri, îngrijitoarea -ca sora mai mare care-i
ajută pe cei mici să-úi îmbrace pijamaua, iar educatoarea este persoana care le este
întotdeauna un sprijin, precum este ܈i mama, tocmai de aceea se întâmplă de multe ori
ca un copil să se adreseze doamnei educatoare, folosind cuvântul ,, MAMA”.
Fiecare, prin specificul muncii sale, prin felul îúi îndeplineúte atribuĠiile úi prin
modul în care colaborează cu familia, influenĠează pe delpin dezvoltarea armonioasă a
copilului.

Parteneriatul educaĠional se realizează între:
x AgenĠii educaĠionali (copii, părinĠi, personalul grădiniĠei, specialiúti în probleme
de educaĠie: psihologi, consilieri psiho-pedagogi, logopezi, terapeuĠi etc.);
x InstituĠii ale educaĠiei (familie, grădiniĠă, úcoală, centre comunitare, cluburi
sportive, cluburi ale copiilor etc.);
x Membrii ai comunităĠii cu influenĠă asupra dezvoltării copilului (medici,
reprezentanĠii primăriilor, ai PoliĠiei, ai bisericii, etc.);
Am reu܈it să promovez imaginea grădini܊ei prin diferite activită܊i; de exemplu:
am participat la diferite concursuri, am decorat curtea grădini܊e cu mobilier din lemn,
mai exact, am vopsit împreună cu câteva mămci, pale܊i din lemn, unde facem activită܊i
când sunt zile călduroase, am decorat ܈i amenajat sală de grupă, făcând mereu fotografii
care au fost distrubuite în mediul online, în grupul de părin܊i, dar ܈i postate în ziarul
local.
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EducaĠia copilului este o acĠiune care presupune schimb de experienĠe, de
competenĠe úi valori între toĠi adulĠii care îl susĠin în dezvoltare úi cu care acesta intră
în contact. Acest lucru presupune ca parteneriatul educaĠional dintre familie úi grădiniĠă
să se extindă úi către comunitatea care le include.

477

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, februarie, 2022
"PROMOVAREA IMAGINII ܇COLII"
܇coala online / Educa܊ia altfel

Prof. înv. preúc. Maria Marilena
GrădiniĠa P. N. Bumbuia


În zilele noaste, unitatea de învă܊ământ trebuie să fie pregătită să facă fa܊ă unor
cerin܊e tot mai complexe din partea societă܊ii contemporane ܈i să î܈i revendice locul
său în via܊a copiilor pe care îi educă dar ܈i în centrul comunită܊ii.
Internetul, privit cu reticen܊ă ini܊ial, a devenit acum un mediu de promovare
nelimitat, prin care o ܈coala î܈i poate construi o imagine.
Crearea úi promovarea unei imagini instituĠionale pozitive în comunitate se
realizează, în primul rând, prin rezultatele educa܊ionale pozitive ale elevilor, părin܊ii
fiind, în principiu, primii interesa܊i de acest aspect.
ÎnvăĠarea online reprezintă un înlocuitor imperfect al învăĠământului faĠă în faĠă,
având consecinĠe asupra diferitelor grupuri de elevi. Odată ce úcolile/ grădiniĠele au
fost închise, părinĠii trebuie să-úi asume, într-o anumită măsură, rolul de profesori,
sarcină greu de îndeplinit (nu sunt pregătiĠi în acest sens, nu sunt capabili, nu deĠin
tehnologia necesară sau conexiune la internet, timp insuficient). dar capacitatea
profesorilor de a aplica TIC).
Învă܊area la distan܊ă pentru pre܈colari, conectarea sincronă este mult mai dificil
de realizat, copiii fiind prea mici pentru a putea respecta instruc܊iunile pentru 30-40 de
minute, astfel derularea activită܊ilor on-line la acest nivel este predominant asincronă.
Scopul acestei perioade ar trebui să fie păstrarea legăturilor sociale ܈i emo܊ionale cu
cei mici, primul pas fiind comunicarea cu părin܊ii, pe care să-i transformăm în aliaĠi úi
care trebuie să fie informa܊i în legătură cu modalită܊ile de predare online ܈i obiectivele
de învă܊are în această perioadă (de exemplu, să fie disponibili pentru a-i ajuta pe cei
mici, să-i încurajeze pe copii să ia parte la activită܊i, să repete ܈i să se mi܈te etc, să nu
le spună copiiilor ce să răspundă sau să nu-i critice pe cei mici).
Un pre܈colar poate sta în jur de 2 ore pe zi pe calculator, a܈a că programul trebuie
adaptat pentru a ܊ine cont de câteva arii de bază:
- Formarea motricită܊ii fine (ex: fi܈ă de lucru cu semne grafice, un colaj)
- Formarea aten܊iei ܈i a rezilien܊ei (ex: jocuri de aten܊ie)
- Formarea motricită܊ii grosiere (gimnastică)
- Dezvoltarea logicii matematice

478

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, februarie, 2022
- Dezvoltarea vorbirii (ex: poveste citită de educatoare/audiată)
- ܇tiin܊e ܈i dezvoltarea curiozită܊ii despre lumea vie
De܈i explica܊iile ܈i "predarea" no܊iunilor se face prin intermediul filmule܊elor
video, acestea depă܈esc foarte rar -5-7 minute, iar restul activită܊ilor sunt fizice sau pe
fi܈e.
În cazul nostru, activitatea se desfăúoară pe platforma Teams, decizie luată la
nivelul úcolii cu personalitate juridică. Am întâmpinat ceva probleme la conectarea
iniĠială a copiilor, dar apoi pas cu pas am descoperit avantajele úi dezavantajele folosirii
acesteia, acum fiind principala modalitate de comunicare cu copiii, implicit cu părinĠii
acestora.
După ce părin܊ii au fost pregăti܊i pentru a stabili o rutină zilnică acasă, le trimit
pe grupul WhatAapp úi pe platforma Teams, orarul zilnic cu activităĠile din ziua
respectivă, sarcinile de lucru, unde includ link-uri către clipuri de pe Youtube,
înregistrari audio, adresate direct copiilor, cu explica܊ii ܈i instruc܊iuni de lucru, copiii
rezolvă sarcinile, iar parinĠii urcă pe platformă sau pe grupul WhatsApp al grupei,
,,teme” rezolvate, pe marginea cărora ofer feedback, fie înregistrând/scriind mesaje pe
WhatAapp sau pe platformă.
Marea problemă este reprezentată de faptul că nu toĠi părinĠii sunt acasă, iar cei
mici rămân cu bunicii care nu se pricep la tehnologie úi fac activităĠile seara sau doar
în zilele libere ale acestora.
Resursele educaĠionale on-line pe care le-am utilizat în procesul de predareînvăĠare-evaluare úi vor fi prezentate mai jos: CONFERIN܉ELE ON-LINE au facilitat
transmiterea de informa܊ii în timp real ܈i învă܊area sincron a pre܈colarilor. JOCURI
ON-LINE – sunt aplicaĠii plăcute de către copii doarece îúi păstrează simĠul ludic. Cele
mai utilizate la vârstele timpurii sunt puzzle-urile on-line.
JINGSAWPLANET- este o aplicaĠie care permite încărcarea unui fiúier de tip
fotografie úi decuparea sub forme de piese în funcĠie de complexitatea dorită (de la 3
la 9-12 bucaĠi). Este o aplicaĠie gratuită úi nu necesită crearea de cont de utilizator. Se
poate accesa de aici: www.jingsawplanet.com.
JOCURI DIDACTICE - instrumente care facilitează munca în sincron în cadrul
conferin܊elor on-line, dar si asincron, am utilizat: Worldwall. WORLDWALL - este o
aplica܊ie utilă pentru deoarece se pot crea jocuri interactive pentru sus܊inerea învă܊ării,
fiind posibile de la 1 la 8 modele. (Puzzle, Adevărat sau Fals, Sortează, Alege, etc);
Este un instrument digital u܈or de utilizat úi plăcut de copii datorită elementelor ludice
inserate.
În concluzie, imaginea ܈colii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce
a܈teaptă ܈i au nevoie: educa܊ie de calitate. În absen܊a rela܊ionării fa܊ă în fa܊ă cu
preúcolarii, în contextul fizic al clasei, predarea online este o provocare pentru copii,
pentru parinĠi úi pentru cadrele didactice.
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Ajută însă o atitudine deschisă úi flexibilă, pentru a evalua corect ce funcĠionează
úi ce nu, pentru a încerca idei noi úi pentru a învăĠa din experienĠa altor cadre didactice,
exersăm alături de copii ܈i suntem modele pentru ei, pentru părinĠii acestora.

Bibliografie:
x “Împreună pentru copii: grădiniĠa úi comunitatea”- Proiectul pentru Reforma
EducaĠiei Timpurii (P.R.E.T.)
x REVISTA ”EDUCA܉IE ܇I NOI ORIZONTURI” /NR.2/SEPTEMBRIE 2020
܇coala online – între necesitate ܈i progres, Secuiu Eugen, Secuiu Elena.
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PROIECT DE LEC܉IE

܇coala Gimnazială „Gheorghe Lazăr”, Zalău
Prof. înv. primar: Marian Gina-Mariana

Clasa: a IV-a C
Unitatea de învă܊ământ: ܇coala Gimnazială „Gheorghe Lazăr”, Zalău
Arria curriculară: Limbă ܈i comunicare
Disciplina: CLR- Comunicare în limba ܈i literatura română
Unitatea de învă܊are: Subiectul exprimat prin substantiv
Tipul lec܊iei: de transmitere ܈i dobândire de noi cuno܈tin܊e
Obiective opera܊ionale:
-să definească subiectul;
-să alcătuiască propozi܊ii respectând cerin܊ele date;
-să analizeze subiectul din propozi܊iile exemplificate precizând genul, numărul si felul;
-să identifice subiectele din textele date;

Strategii didactice:
x Metode: conversa܊ia, explica܊ia, demonstra܊ia, exerci܊iul, problematizarea
x Mijloace: manual, caiet, fi܈a de lucru, jetoane, copacul primăverii,bile܊ele, flori
cu propozi܊ii,
x Forme: frontal, individual
Ora: 9:00-9:50
Loc de desfă܈urare: sala de clasă
Etapele lec܊iei

Con܊inut ܈tiin܊ific

Strategii

1.Moment
organizatoric

Voi pregăti materialele necesare pentru
desfă܈urarea lec܊iei.
Organizez colectivul de elevi (folosirea
vocii de interior la intrarea în sala de clasă,
ie܈irea din starea de agita܊ie, focalizarea pe
ordonarea băncii ܈i a lucrurilor).
Mă voi prezenta copiilor:
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Evaluare

Conversa܊ia

Activitate
frontal

Observare
sistematică
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-Bună ziua, clasa IV, numele meu este Livia ܈i
azi vom face ora de limba română împreună.
Clasa a IV-a, cum vă sim܊i܊i azi?
-Clasa a IV-a, a ܈vrea să ave܊i pe bancă:

2.Reactualizar
ea
cuno܈tin܊elor
anterioare

9

Manulalul;

9

Caietul;

Cine dore܈te să-mi spună defini܊ia
substantivului? *Substantivul este partea de
vorbire care denume܈te fiin܊e, lucruri ܈i -conversa܊ia
fenomene ale naturii.

Observare
sistematică

Cum identificăm un substantiv?
*Se poate număra.
Concomitent cu recapitularea orală se -frontal
completează pe o planúă schema sintetică a
substantivului
comun
Felul

propriu
singular

Substantivul

Numărul

plural
masculin

(definiĠie)

Genul

feminin
neutru

-explica܊ia

Pentru fiecare categorie gramaticală se dau
exemple.
Voi solicita elevii la un exerci܊iu oral.
Vă rog să-mi construi܊i o propozi܊ie în care să -exerci܊iul
plasa܊i substantivul la inceputul propozi܊iei, pe
urmă în interior ܈i la sfâr܈it.
3.
Captarea -" Ne vom juca un joc care implică multă -jetoane
aten܊iei
aten܊ie ܈i în urma lui îmi voi da seama cât de
-joc didactic
bine întelege܊i un mesaj."
- în fa܊a clasei va veni un copil, iar în spatele -conversa܊ia
lui va fi lipit pe tablă un bile܊el cu un substantiv
comun. Elevii care sunt a܈eza܊i în băaci vor
trebui să spună cât mai multe substantive care -observa܊ia
se potivesc substantivului care se află pe tablă,
pentru a ghici copilul din fata despre ce
substantiv este vorba.
-elevii vor da cât mai multe indicii legate de
substantivul scris pe tablă:
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x categoria din care face parte-fiin܊e, lucruri,
fenomene ale naturii.
x genul substantivului.
Ex: pe talba va fi scris substantivul "albină"miere, floare etc.;
4. Anun܊area - Copii, astăzi vom învă܊a despre o parte de -conversa܊ia
temei
propozi܊ie.
-Lec܊ia de azi se numeste: “ Subiectul exprimat
prin substantiv”
5.
Dirijarea Le voi explica copiilor no܊iunea de parte de -frontal
învă܊ării
propozi܊ie.

Evaluarea
interesului
pentru
activitate

*Cuvintele sunt păr܊i de vorbire iar ele intră în
alcătuirea propozi܊ilor ܈i devin păr܊i de -explica܊ia
propozi܊ie.
*Fiecare parte de propozi܊ie poate
descoperită cu ajutorul unei întrebări.

fi -conversa܊ia

-manual
După cum spuneam, azi vom învă܊a despre
-caiet
subiectul exprimat prin substantiv.
- "Substantivul este o parte de vorbire, dar
poate fi ܈i o parte de propozi܊ie. Când acesta problematizarea
devine parte de propozi܊ie atunci se nume܈te
subiect exprimat prin substantiv, iar ca
prescurtare - Subiect- S"
-"Copii, fiecare parte de vorbire are ܈i câte o
parte de propozi܊ie, iar ca să î܊i dai seama ce
este fiecare, acestea raspund la câte o întrebare.
Subiectul raspunde la intreabrea"cine?, despre
-conversa܊ia
cine se vorbe܈te în propozi܊ie? Ce? "
Observarea
comportame
ntului
elevilor

Voi scrie pe tablă câteva propozi܊ii.
Câinele latră tare.
(Cine face ac܊iunea? Cine latră? )
Pe stradă Doru a văzut pisicu܊e.

-observa܊ia

(Cine a vazut pisicu܊e?)
Azi am cumpărat o floare.
(Ce am cumpărat?)
Voi sublinia subiectele ܈i le voi spune elevilor -frontalcă fiecare cuvânt pe care l-am subliniat explicatia
conversatia
îndepline܈te func܊ia de subiect.
*Subiectul se notează cu litera “S” mare.
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Observăm că subiectele pot ocupa diferite
locuri în propozi܊ie ܈i le identificăm cu ajutorul
întrebărilor.
Rog elevii să scrie ܈i ei propozi܊iile în caiete.
Voi nota pe tablă defini܊ia subiectului.
Observarea
sisitematică

-"Vă rog să vă deschide܊i la paginal 32"
-notez informa܊iile pe tablă impreună cu titlul
܈i data de astăzi
-notez defini܊ia: Subiectul este partea de
propozi܊ie care arată despre cine se vorbe܈te în
propozi܊ie. Aflăm subiectul cu ajutorul -observatia
întrebărilor "Cine?, despre cine se vorbe܈te -frontal
în propozi܊ie? ". Subiectul poate fi exprimat
prin substantiv sau prin alte păr܊i de vorbire.
Pentru a aprofunda cuno܈tiin܊ele legate de problematizarea
subiect, voi desfă܈ura un joc ”Copacul
primăverii”. Le voi spune eleviilor ceea ce au
de făcut.
”Noi trebuie să aducem primăvara prin a ajuta
acest copac să înflorească”.
Elevii trebuie să formeze propozi܊ii cu
civintele de pe flori. Cuvintele trebuie să ocupe
în propozi܊ie locul subiectului.
Voi alege câte un copil să vină în fa܊ă să
formeze o propozi܊ie pe care o vom scrie pe
tablă iar ceilal܊i elevi în caiete. (ANEXA 2)
Voi împăr܊i fiecărui elev o floare, pe fruza
florilor va fi scrisă o propozi܊ie iar elevii vor
avea sarcina de a identifica subiectul ܈i de a-l
analiza.
Le voi arăta un exemplu. (ANEXA 3)
6. Ob܊inerea -elevii vor primi o fisa de lucru in care vor -individual
performan܊ei
trebui sa rezolve individual cateva exercitii
-explica܊ia
(ANEXA 4)
-de pe aceasta fisa vor avea si tema pentru casa -conversa܊ia

Observarea
sistematică

-dupa fiecare exercitiu rezolvat il vom verifica
frontal
7. Asigurarea -" Copii, ne vom juca un joc care se numeste
reten܊iei ܈i a Mima"
transferului
-"Voi avea intr-un bol mai multe substantive.
Cate doi elevi din clasă vor veni în fa܊a si vor
extrage un biletel cu un sustantiv. Cei doi copii
vor trebui sa mimeze substantivul iar colegii

484

-joc didactic
-pe echipe
-explicatia
-conversatia

Observarea
sistematică

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, februarie, 2022
din clasă vor trebui să ghicească ܈i să
construiască propozi܊ie cu acesta ocupând
rolul de subiect."
-"Cine a ghicit va veni în fa܊ă ܈i va extrage alt
bile܊el cu un coleg la alegere"
8. Încheierea Se fac aprecieri generale úi individuale privind -conversa܊ia
activită܊ii
participarea elevilor la lecĠie, implicarea lor în
realizarea sarcinilor
Ca temă de casă, ve܊i avea exerci܊iile care au
rămas nerezolvate de pe fi܈a de lucru.

ANEXA 1

485

Aprecieri

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, februarie, 2022
ANEXA 2

ANEXA 3

ANEXA 4
Numele úi prenumele ............................

Data .......................

SUBIECTUL
1. Din exemplele următoare, subliniaĠi cuvintele care arată despre cine se vorbeúte
în propoziĠie
sau cine face acĠiunea: (cu două linii)
Vara a venit úi în livadă.
Iris a adus cireúe coapte, viúine úi caise.
Mioara culege cireúe. Mama le aúază cu grijă în lădiĠe.
Maria úi Alexandra culeg caise. Fetele gustă din fructele parfumate. ...
2. AlcătuiĠi propoziĠii despre: úcoală, curte, ùtefan, flori, noi:
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.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
3. Alcatuieste trei propozitii in care subiectul sa fie exprimat prin substantiv comun,
prin substantiv propriu si prin pronume personal.

4. Alcatuieste propozitii in care cuvintele Elena, cartea, vulpea, Bucuresti sa fie
subiecte si sa ocupe diferite pozitii.

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
5. Alcatuieste un scurt text despre primavara in care sa folosesti cat mai multe subiecte,
exprimate prrin substantive sau pronume personale
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
6. CompletaĠi:
Subiectul este partea de ............................................ despre care se spune ceva cu
ajutorul ....................................... .
Subiectul se află cu întrebările .......................? ................................ ?
Subiectul poate fi......................... , .............................
7. Identifică úi analizează subiectele:
Băiatu încalecă pe un genunchi. Fata râde. Bunicul îi joacă. Copiii bat din palme.
Subiectul

Întrebarea la care răspunde

8. Alege subiectul potrivit:(Andrei si Sara, vaporul, copilul, amurgul)
....................... pluteúte lin.
........................merge la teatru.
Peste sat a coborât ......................... .
...................... s-au dus la muzeu .
8. Azi:
Am útiut:

Am aflat :

487

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, februarie, 2022

Modalită܊i de promovare a imaginii ܈colii

Prof. înv. primar Măricu ܊Mărioara
Liceul Tehnologic Florian Porcius Rodna

În zilele noaste, unitatea de învă܊ământ trebuie să fie pregătită să facă fa܊ă unor
cerin܊e tot mai complexe din partea societă܊ii contemporane ܈i să î܈i revendice locul
său în via܊a copiilor pe care îi educă dar ܈i în centrul comunită܊ii. Cerin܊ele
beneficiarilor fac din unitatea de învă܊ământ un cadru viu, un mediu în continua
schimbare. Internetul, privit cu reticen܊ă ini܊ial, a devenit acum un mediu de promovare
nelimitat, prin care o ܈coala î܈i poate construi o imagine.
Deschiderea spre nou se realizează datorită cadrelor didactice pregătite, care
intervin în favoarea acestei dezvoltări continue a ܈colii. Analizând ceea ce se cere de
la unitatea de învă܊ământ, putem stabili ܈i cum anume o putem promova. Beneficiarii,
atât direc܊i, cât ܈i indirec܊i (elevii, părin܊ii, angajatorii) sunt cei ce intră în contact cu
mediul ܈colar, comunitatea fiind astfel influen܊ată de ܈coala.
Promovarea imaginii institu܊iei ܈i factorilor ce î܈i asumă responsabilită܊ile în
procesele de descentralizare ܈i asigurare a calită܊ii este sus܊inută de personalizarea
ofertei educa܊ionale la nivel institu܊ional prin diversificarea ܈i flexibilizarea acesteia în
func܊ie de nevoile ܈i interesele partenerilor ܈i beneficiarilor procesului educa܊ional.
Crearea ܈i promovarea unei imagini institu܊ionale pozitive în comunitate se realizează,
în primul rând, prin rezultatele educa܊ionale pozitive ale elevilor, părin܊ii fiind, în
principiu, primii interesa܊i de acest aspect.
Crearea acestei imagini se realizează prin fiecare cadru didactic din institu܊ie,
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educa܊ie
individualizată, adaptată la particularită܊ile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice
în strategii de predare atractive vor crea o imagine pozitivă asupra ܈colii. Promovarea
imaginii institu܊iei se realizează ܈i prin elaborarea unor proiecte la nivel local care să
vizeze multiplicarea experien܊ei pozitive ܈i a exemplelor de bună practică în
managementul institu܊ional.
Activită܊ile extra܈colare sprijină promovarea imaginii institu܊iei ܈colare.
Activită܊ile de acest gen, cu o deosebită influen܊ă formativă, au la bază toate formele
de ac܊iuni turistice, ateliere de crea܊ie, concursuri ܈i parteneriate cu alte institu܊ii.
Activită܊ile extracurriculare dau o alternativă sănătoasă, practică ܈i creativă de a ocupa
timpul liber al elevilor, institu܊ia de învă܊ământ ce promovează astfel de activită܊i
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât ܈i jude܊ean sau
na܊ional. Activitatea extracurriculară e o componentă educa܊ională valoroasă ܈i
eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde aten܊ie, adoptând el, în primul
rând, o atitudine deschisă ܈i inovativă, atât în modul de realizare al activită܊ii, cât ܈i în
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rela܊iile cu elevii, asigurând o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă
a elevilor.
Promovarea imaginii pozitive a institu܊iei ܈colare se realizează prin publicarea
tuturor reu܈itelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele
܈i produsele activită܊ilor. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu
doar că putem ܊ine la curent părin܊ii cu tot ce se întâmplă în ܈coala, dar putem promova
activită܊ile ܈i implicit ܈coala în cadrul căreia acestea se desfă܈oară.
Prin combaterea violen܊ei din unitatea ܈colară, reducerea incidentelor din cadrul
acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleran܊ei ܈i a unui spirit moral-civic
pozitiv în care elevii se integrează cu u܈urin܊ă, se creează, treptat, o imagine pozitivă a
܈colii.
Transmiterea regulată a ve܈tilor pozitive despre ܈coală către to܊i agen܊ii
institu܊ionali (sponsori, autorită܊i, părin܊i, elevi) men܊ine ܈coala în aten܊ia generală a
comunită܊ii. Pentru realizarea acestui deziderat este indicat să se creeze în ܈coală o
atmosferă primitoare ܈i expresivă, plasând la vedere materiale promo܊ionale, produse
ale activită܊ii elevilor ܈colii (interven܊ii în media, întruniri, festivită܊i), să se realizeze
proiecte comunitare în care să fie implica܊i elevii. Pagina web ܈i revista ܈colii au de
asemenea un rol important în promovarea imaginii ܈colii în comunitate.
În concluzie, imaginea ܈colii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce
a܈teaptă ܈i au nevoie: educa܊ie de calitate, accesul la ofertele educa܊ionale,
individualizarea învă܊ării, combaterea discriminării, reducerea violen܊ei, promovarea
unui comportament moral pozitiv ܈i participarea la activită܊i extra܈colare. ܇coala
noastră, în ochii comunită܊ii, este rezultatul unei munci constante.
Educa܊ia de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice,
fiecare contribuind individual asupra imaginii de ansamblu a institu܊iei ܈colare.
Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece această imagine pozitivă se
creează greu ܈i se poate pierde rapid.
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PROMOVAREA IMAGINII UNITĂ܉II DE ÎNVĂ܉ĂMÂNT

Profesor pentru învă܊ământ pre܈colar: Marinescu Cristina Florentina
Unitatea de învă܊ământ: Grădini܊a Nr. 44, Bucure܈ti

Promovarea imaginii instituĠiei úi factorilor ce îúi asumă responsabilităĠile în
procesele de descentralizare úi asigurare a calităĠii este sus܊inută de personalizarea
ofertei educaĠionale la nivel instituĠional prin diversificarea úi flexibilizarea acesteia în
funcĠie de nevoile úi interesele partenerilor úi beneficiarilor procesului educa܊ional.
Crearea úi promovarea unei imagini instituĠionale pozitive în comunitate se
realizează, în primul rând, prin rezultatele educa܊ionale pozitive ale copiilor, părin܊ii
fiind, în principiu, primii interesa܊i de acest aspect.
Crearea acestei imagini se realizează în primul rând de către fiecare cadru
didactic din institu܊ie ܈i nu în ultimul rând prin parteneriate ܈i programe eficiente
specific activită܊ii pre܈colare.Preúcolarul trebuie scos cât mai mult din atmosfera
obiúnuită a grădiniĠei pentru a intra în relaĠie cu semenii. Copilul vine astfel în contact
cu diferite persoane, creúte úi se dezvoltă într-un mediu comunitar variat.
GrădiniĠa Nr.44 este o mică societate, o a doua casă pentru copiii noútri, un
spaĠiu unde se asigură nu numai un volum important de cunoútinĠe, dar se formează úi
mentalităĠi moderne,deschise.Unitatea noastră este o grădiniĠă cu program prelungit în
care copiii desfăúoară activităĠi specifice vârstei, servesc masa, se bucură de servicii
educaĠionale de calitate.
Amplasarea grădiniĠei oferă un spaĠiu securizant. În curte există module pentru
dezvoltarea motricităĠii copiilor.Pentru a asigura o bună pregătire a copiilor, grădiniĠa
îúi desfă܈oară activitatea în conformitate cu Curriculum pentru educa܊ie timpurie anexă
la OMEN 4694/02.08.2019.
De asemenea, Curriculum la decizia grădini܊ei cuprinde activită܊i op܊ionale
desfă܈urate de către educatoare stabilite în func܊ie de aptitudinile copiilor de nevoile ܈i
plăcerile lor ܈i sunt desfă܈urate în parteneriat cu părin܊ii, cu speciali܈ti în domeniu.
Activită܊ile extracurriculare ܈i educative sunt axate pe componentele activită܊ilor
educative, precum: educa܊ie civică, educa܊ie prin cultură ܈i civiliza܊ie (vizionări de
spectacole, workshop-uri, voluntariate,etc.), derulate în parteneriat cu grădini܊e, ܈coli,
institu܊ii, edituri.
Fiecare grupă de copii are propriul centru tematic în care sunt puse la dispoziĠia
copiilor materiale specifice temei (zilnice sau săptămânale), un panou special pentru
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anunĠarea aniversărilor úi marcarea sărbătoriĠilor.În fiecare sală sunt afiúate regulile
după care funcĠionează grupa, reguli stabilite de copii alături de cadrele didactice la
fiecare început de an úcolar úi îmbogăĠite sau modificate pe parcursul anului, în funcĠie
de nevoile úi dinamica grupei.
Mobilierul are dimensiunile potrivite pentru nivelul de vârstă. Mesele mici, de
diferite forme, înconjurate de scăunele, sunt delimitate de dulapuri deschise úi rafturi
cu materiale didactice, creând astfel spaĠii denumite centre de activitate, în care copiii
îúi pot desfăúura activitatea individual sau în grupuri mici sub îndrumarea unui cadru
didactic. Materialele cu care sunt dotate aceste centre sunt accesibile copiilor,
încurajând alegerea úi negocierea .
Fiecare copil are propriul drum către succes, dar fiecare drum către succes se
deschide cu o educa܊ie mai bună. La Grădini܊a cu program prelungit Nr.44, ܈tim că o
educa܊ie mai bună înseamnă în primul rând respect pentru personalitatea copilului ܈i
adaptare la individualitatea acestuia.
Valorile pe care le insuflăm copiilor sunt încrederea, curiozitatea, cultivarea
talentului,ascultarea, gândirea critică, expresia de sine, creativitatea, diversitatea,
bucuria ܈i responsabilitatea. Învă܊ăm copiii să î܈i însu܈ească informa܊iile cu u܈urin܊ă ܈i
adăugăm acele cuno܈tin܊e ܈i activită܊i care îi ajută să î܈i atingă adevăratul poten܊ial.
Fiecare copil este EDUCAT PENTRU A REU܇I în tot ceea ce î܈i propune!
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܇coala online / Educa܊ia altfel

Prof. înv. pre܈c.: Marinica Amăriu܊ei
Grădini܊a cu program normal Buhăceni

Эcoala online - to܊i profesorii abordează această nouă paradigmă cu diferite
grade de entuziasm ܈i preocupare. Instruirea de succes nu se traduce întotdeauna în
instruire online de succes. Dacă profesorii nu sunt instrui܊i corespunzător în livrarea ܈i
metodologiile online, succesul programului online va fi compromis.Un program online
va fi dificil dacă profesorii nu sunt pregăti܊i corespunzător pentru a preda în sala de
clasă virtuală.
Un profesor care predă online trebuie să poată compensa lipsa prezen܊ei fizice
prin crearea unui mediu de sus܊inere în sala de clasă virtuală, în care to܊i elevii se simt
confortabil să participe ܈i mai ales în care ei ܈tiu că lec܊iile lor sunt
accesibile. Nerespectarea acestui lucru poate înstrăina clasa atât una de cealaltă, cât ܈i
de profesor. Cu toate acestea, chiar dacă un profesor virtual este suficient de competent
pentru a crea un mediu virtual confortabil în care clasa să poată func܊iona, totu܈i lipsa
prezen܊ei fizice poate fi o limitare pentru un program online.
În timp ce o metodă de educa܊ie online poate fi un mediu alternativ de educa܊ie
extrem de eficient pentru elevul matur, autodisciplinat, este un mediu de învă܊are
inadecvat pentru elevii mici din ciclul pre܈colar ܈i primar. Educa܊ia asincronă online
oferă elevilor controlul asupra experien܊ei lor de învă܊are ܈i permite flexibilitatea
programelor de studiu pentru ei, cu toate acestea, acest lucru pune o responsabilitate
mai mare asupra elevului. Pentru a participa cu succes la un program online, elevii
trebuie să fie bine organiza܊i, auto-motiva܊i ܈i să posede un nivel ridicat de abilită܊i de
gestionare a timpului pentru a ܊ine pasul cu ritmul lec܊iilor. Din aceste motive, educa܊ia
online nu este adecvată pentru celor din prescolar ܈i primar dar ܈i elevilor au dificultă܊i
în a-܈i asuma responsabilită܊ile cerute de paradigma online.
Actualul context social implică o serie de controverse cu privire la calitatea
instruirii în mediul online. Astfel, o parte dintre profesori, părin܊i ܈i copii sunt rezerva܊i
în privin܊a abordării online a procesului didactic, deoarece sunt de părere că această
nouă paradigmă nu poate suplini cu decen܊ă procesul de învă܊ământ tradi܊ional. Pe de
altă parte, există sus܊inători ai modelului de instruire online care identifică avantajele
acestuia atât pe termen scurt cât ܈i pe termen lung. (Catalano, 2021).
܇i totu܈i, cu toate acestea, în contextul pandemiei, ܈i profesorii din învă܊ământul
pre܈colar au fost nevoi܊i să sus܊ină activită܊i didactice în mediul online. De܈i a fost
nevoie de o adaptare a strategiilor la această variantă de predare (în general, nu s=au
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derulat cursuri de formare care să aibă ca temă predarea online), profesorii români au
făcut fa܊ă foarte bine acestei provocări. Tranzi܊ia de la activită܊ile fa܊ă în fa܊ă la
activită܊ile online nu este u܈oară, mai ales în lucrul cu pre܈colarii.
Pentru că pre܈colarii nu se pot concentra perioade lungi de timp, profesorii
apelează la materiale vizuale care răspund nevoilor lor, care le între܊in interesul ܈i
aten܊ia. Profesorul, împreună cu pre܈colarii, realizează călătorii virtuale, discu܈ii pe
baza imaginii din filme, exersează mi܈cări, pa܈i de dans, pe baza modelelor prezentate,
realizează activită܊i de modelaj, pictură, conform instructajelor cadrelor didactice sau
pe baza vizualizării unor demonstra܊ii. De asemenea, se pot realiza videoclipuri
înregistrate chiar de profesor, care con܊in prezentări de pove܈ti, poezii cântece sau teme
din domeniile experen܊iale Эtiinаe, Om Юi societate, Estetic Юi creatic etc..
Dintre instrumentele digitale la care pot apela cadrele didactice în învă܊ământul
pre܈colar, amintim: platformele pentru conferin܊e online (Zoom, Google Meet, Webex,
Twinspace, etc.), pere܊ii virtuali (aplica܊ii de afi܈are colaborativvă – PADLET),
jocurile online (puzzle online), editori digitali, jocuri didactice etc..
Odată cu această schimbare bruscă de la clasă în multe păr܊i ale globului, unii se
întreabă dacă adoptarea învă܊ării online va continua să persiste după pandemie ܈i cum
ar afecta o astfel de schimbare pia܊a educa܊ională la nivel mondial.
În timp ce unii cred că trecerea neplanificată ܈i rapidă către învă܊area online
– fără pregătire, lă܊ime de bandă insuficientă ܈i pregătire redusă – va avea ca rezultat o
experien܊ă slabă a elevilor, care nu este propice unei cre܈teri sus܊inute, al܊ii cred că va
apărea un nou model hibrid de educa܊ie, cu beneficii semnificative. „Cred că integrarea
tehnologiei informa܊iei în educa܊ie va fi accelerată ܈i că educa܊ia online va deveni în
cele din urmă o componentă integrală a educa܊iei ܈colare”, spune Wang Tao,
vicepre܈edinte al Tencent Cloud ܈i vicepre܈edinte al Tencent Education.
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Prof. înv. primar Mathe Ilze
Liceul Tehnologic Jidvei

În zilele noaste, unitatea de învă܊ământ este pregatită să facă fa܊ă unor cerinte tot
mai complexe din partea societă܊ii contemporane ܈i î܈i revendică locul său în via܊a
copiilor pe care îi educă, dar ܈i, în centrul comunită܊ii pe care o influen܊ează constant.
Cerin܊ele beneficiarilor fac din unitatea de învătămănt un cadru viu, un mediu în
continua schimbare. Internetul, privit cu reticen܊ă ini܊ial, a devenit acum un mediu de
promovare infinit, prin care o ܈coala î܈i poate construi o imagine.
Deschiderea spre nou se realizeaza datorită cadrelor didactice pregătite care
intervin in favoarea acestei dezvoltări continue a ܈colii. Analizand ceea ce se cere de
la unitatea de învă܊ământ, putem stabilii ܈i cum anume o putem promova. Beneficiarii
atat directi, cat si indirecti(elevii, părintii) sunt cei ce intră în contact cu mediul ܈colar,
comunitatea fiind astfel influen܊ată de ܈coala.
Promovarea imaginii instituĠiei úi factorilor ce îúi asumă responsabilităĠile în
procesele de descentralizare úi asigurare a calităĠii, personalizarea ofertei educaĠionale
la nivel instituĠional prin diversificarea úi flexibilizarea acesteia în funcĠie de nevoile
úi interesele partenerilor úi beneficiarilor procesului educational ܈i educaĠiei Crearea úi
promovarea unei imagini instituĠionale pozitive în comunitate se realizează, în primul
rând, prin rezultatele educa܊ionale pozitive ale elevilor, părin܊ii fiind interesa܊i în
principiu de acest aspect.
Crearea acestei imagini se realizeaza prin fiecare cadru didactic din institu܊ie,
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educa܊ie
individualizată, adaptă la particularitătile elevului, folorirea mijloacelor tehnologice în
strategii de predare atractive vor înbunătă܊ii crea o imagine pozitiva asupra ܈colii.
Armonizarea ofertei de servicii educaĠionale úi formare permanentă cu nevoile
specifice identificate în unitatea úcolară úi comunitatea locală.
Colaborarea eficientă cu toĠi reprezentanĠii minorităĠilor etnice prin promovarea
unor proiecte focalizate pe reducerea abandonului úcolar prin Comisia de Combatere a
Discriminarii în Mediul ܇colar. Integrarea elevilor în ܈coala prin promovarea
interculturalita܊ii ܈i susĠinerea elevilor cu dezavantaj social úi conduite de risc, dar ܈i
susĠinerea elevilor în abilităĠi.
Promovarea imaginii institu܊iei se realizeaza prin elaborarea unor proiecte la
nivel local care să vizeze multiplicarea experienĠei pozitive úi a exemplarelor de bună
practică în managementul institutional.
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Activită܊ile extra܈colare sprijină promovarea imaginii institu܊iei ܈colare. Copilul
traie܈te într-o lume dominată de mass media, influen܊ele nefaste ale televizorului ܈i
calculatorului ac܊ionând asupra sănătă܊ii psihice ܈i morale. Acestea contribuie la
transformarea elevilor în persoane incapabile de a se controla comportamental ܈i
emotional. Activită܊ile de acest gen, cu o deosebită influentă formativă, au la bază
toate formele de ac܊iuni turistice, ateliere de creatie, concursuri ܈i parteneriate cu alte
institu܊ii
Activită܊ile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica ܈i creativă de a
ocupa timpul liber al elevilor, institu܊ia de învătământ ce promovează astfel de activită܊i
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât ܈i jude܊ean sau
na܊ional. Activitatea extracurriculară e o componentă educaĠională valoroasă úi
eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenĠie, adoptând el, în primul
rând, o atitudine creatoare, atât în modul de realizare al activităĠii, cât úi în relaĠiile cu
elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a
elevilor.
Promovarea imaginii pozitive a institu܊iei ܈colare se realizează prin publicarea
tuturor reu܈itelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face ܈coala accesibila.
Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ܊ine la curent
părin܊ii cu tot ce se întâmplă în ܈coala, dar putem promova activită܊ie ܈i implicit ܈coala
în cadrul căreia acestea se desfă܈oară.
În concluzie, imaginea ܈colii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce
au ace܈tia nevoie:educa܊ie de calitate, accesul la ofertele educa܊ionale, individualizarea
învă܊ării, combaterea discriminarii, reducerea violentei, promovarea unui
comportament moral pozitiv, ܈i participarea la activita܊i extra܈colare. ܇coala noastră,
în ochii comunită܊ii, este rezultatul unei munci constante.
Educa܊ia de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice,
fiecare contribuind individual asupra imaginii, de ansamblu, a institu܊iei ܈colare.
Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece aceasta imagine pozitivă se
crează greu ܈i se poate pierde rapid.
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,,܇COALA MEA ESTE CEA MAI BUNĂ!”
PROMOVAREA IMAGINII ܇COLII

PROF. MICLEA EMILIA
܇COALA GIMNAZIALĂ NR. 112, BUCURE܇TI-SECTOR 3

Promovarea imaginii unită܊ii de învă܊ământ este foarte importantă pentru to܊i
beneficiarii educa܊iei ܈i chiar pentru comunitate. Acest lucru se realizează în primul
rând, prin rezultatele bune ale elevilor la învă܊ătură ܈i disciplină, mai ales cele ob܊inute
la examenele na܊ionale, părin܊ii fiind, în principiu, primii interesa܊i de acest aspect.
Motiva܊ia învă܊ării ce va duce la o educa܊ie de calitate este rezultatul unui efort
colectiv al cadrelor didactice prin realizarea unor activită܊i de informare despre
integrarea ܈i progresul elevilor, despre resursele educa܊ionale folosite, organizarea unor
activită܊i de tip flashmob, expozi܊ii cu produse ale activită܊ii elevilor, serbări,
concursuri ܈colare ܈i parteneriate educa܊ionale locale, regionale úi na܊ionale.
܇i totu܈i ce face o ܈coală să fie ,,cea mai bună”? În primul rând profesori bine
pregăti܊i, personal didactic auxiliar úi nedidactic competent úi calificat ܈i manageri de
succes. Deasemenea personalizarea ܈i promovarea ofertei educa܊ionale la nivel
institu܊ional prin diversificarea acesteia în func܊ie de nevoile úi interesele partenerilor
úi beneficiarilor procesului educaĠional cum ar fi existen܊a unor programe CDù
elaborate de cadrele didactice în funcĠie de opĠiunile elevilor, clase de intensiv engleză
sau intensiv matematică care sunt din ce în ce mai dorite, existenĠa unor programe
guvernamentale pentru sprijinirea elevilor provenind din medii sociale defavorizate,
programul ,,܇coală după ܈coală”, pregătirea suplimentară a elevilor pentru examene,
concursuri, olimpiade, existenĠa unor activităĠi extracurriculare atractive.
Toate acestea se fac cunoscute prin reactualizarea permanentă a paginii web a
܈colii, prin activită܊i de marketing educaĠional ce constau în distribuirea de afi܈e,
pliante, prin realizarea de activită܊i cu grădini܊ele, realizarea revistei ܈colii, participarea
elevilor la proiecte în beneficiul comunită܊ii, parteneriate cu Biserica sau cu Poli܊ia
locală, proiecte educative ce trebuie să vizeze implicarea unui număr cât mai mare de
elevi ܈i chiar părin܊i în via܊a úcolii, realizarea programului “Ziua por܊ilor deschise”
prilej cu care se promovează imaginea úcolii úi oferta educa܊ională.
Activită܊ile extracurriculare sunt la îndemâna oricărui cadru didactioc pasionat
de meseria lui. Scopul acestora este de a asigura dezvoltarea armonioasă a elevilor,
facilitarea acumulării de cunoútinĠe, chiar dacă necesită un efort suplimentar.
Profesorul are, prin aceste activită܊i, posibilitatea să-úi cunoască elevii, să-i dirijeze, să
le influenĠeze dezvoltarea, să realizeze mai uúor úi mai frumos obiectivul principal pregătirea copilului pentru viaĠă. Deasemenea colectivul de elevi va fi mai unit úi se

496

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, februarie, 2022
va consolida spiritul de echipă, se vor suda relaĠiile de prietenie prin stabilirea unui
climat de încredere, favorabil comunicării.
De܈i necesită efort din partea cadrului didactic, rezultatele vor fi pe măsură.
Dintre activită܊ile realizate împreună cu elevii mei enumăr câteva: revista de ܈tiin܊e a
܈colii ,,Chemisfera” cu care am ob܊inut premii în fiecare an la concursul revistelor
܈colare ܈i chiar premiul de Laureat Na܊ional, participarea la concursuri de ܈tiin܊ă cu
rezultate bune: Concursul de chimie Lazăr Edeleanu, Concursurile regionale ,,܇tiin܊a
drumul spre cunoa܈tere” ܈i ,,Împreună prin meandrele Universului” , proiecte ale ܈colii
noastre din anul 2015, Noaptea Cercetătorilor, concursul interdisciplinar Zircon,
participare la Tabăra de Astronomie ܈i Fizică de la Vorone ܊de unde ne-am intors cu
medalii ܈i amintiri frumoase ܈i multe alte activită܊i realizate la nivelul ܈colii sau în
parteneriate cu diferite institu܊ii: Spa܊iul Public European, Muzeul de Istorie, Asocia܊ia
,,Ateliere protejate” etc. Este doar o parte din contribu܊ia individuală la imaginea de
ansamblu a ܈colii unde îmi desfă܈or cu drag activitatea.
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Prof. înv. pre܈colar Micu Madalina-Mihaela
Gradinita cu program normal Movila Banului
Comuna Movila Banului, judetul Buzau




„Marea artă a unui educator constă în cizelarea manierelor ܈i informarea min܊ii;
el trebuie să sădească în elevul său bunele obiceiuri ܈i principiile virtu܊ii ܈i ale
în܊elepciunii, să-܈i dea treptat o viziune asupra omenirii ܈i să dezvolte în el tendin܊a de
a iubi ܈i de a imita tot ceea este excelent ܈i demn de laudă” (John Locke).
Orice popor î܈i asigură continuitatea în istorie prin modul în care se preocupă de
formarea tinerei genera܊ii, căreia îi sunt transmise valori pe care ea urmează să le
dezvolte, să le îmbogă܊ească pentru a asigura progresul continuu al poporului căruia îi
apar܊ine.
Factorii implica܊i direct în realizarea acestui obiectiv sunt familia, ܈coala ܈i
societatea (fiecare dintre ei ac܊ionând cu mijloace specifice) din a căror interac܊iune
rezultând o re܊ea de influen܊e ce se răsfrâng permanent asupra tinerei genera܊ii,
consituind cadrul educa܊ional în care ea se formează.
Promovarea imaginii unită܊ii noastre reprezintă o prioritate pentru o bună
colaborare între cei trei parteneri educa܊ionali grădini܊ă-pre܈colari-părin܊i.
Rela܊iile de colaborare dintre profesori ܈i părin܊i întăresc identitatea ܈colii ܈i
sporesc prestigiul institu܊ional ܈i personal al celor implica܊i, dau un sens de utilitate
timpului petrecut împreună ܈i deschid perspectiva unor preocupări informale cu valoare
formativă.
Modalitatea eficientă ܈i viabilă prin care comunitatea poate să răspundă
solicitărilor din sistemul educa܊ional este practicarea în parteneriat a proiectelor, acest
lucru rămânând un instrument valoros al grădini܊ei în general ܈i un mare câ܈tig pentru
educa܊ia copiilor în special, pornind de la ideea că pre܈colarul trebuie scos cât mai mult
din atmosfera obi܈nuită a grădini܊ei pentru a intra în rela܊ie cu semenii. Copilul vine
astfel în contact cu diferite persoane, cre܈te ܈i se dezvoltă într-un mediu comunitar
variat.
Parteneriatul educa܊ional este un concept care devine tot mai prezent în rela܊iile
de colaborare ce se stabilesc între unită܊ile de învă܊ământ ܈i diferitele segmente ale
societă܊ii.
Fiecare unitate de învă܊ământ trebuie să depună eforturi în asigurarea unor spa܊ii
de învă܊are confortabile, sigure, adaptate nevoilor fizice, psihologice ܈i de educa܊ie ale
fiecărui copil, atât în grădini܊ă, cât ܈i în curtea acesteia (resurse umane, resurse
logistice, locuri de joacă, resurse educa܊ionale).
„Să ne dăm silin܊a să facem din copil un om ܈i un caracter” (Liviu Rebreanu).
În scopul elaborării unei strategii asupra valorilor pe care vrem să le promovăm, dacă
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ne definim a܈teptările referitoare la ce este sau la ce trebuie să devină grădini܊a, înainte
de proiectarea schimbării, trebuie să ܈tim exact situa܊ia existentă, cu alte cuvinte trebuie
să facem diagnoza mediului intern ܈i extern astfel:
-formarea ܈i dezvoltarea personalului didactic;
-men܊inerea legăturii cu familia ܈i colaborarea cu aceasta a dus la asigurarea
succesului ܈colar;
-dezvoltarea unei rela܊ii de parteneriat cu ܈coala;
-derularea de proiecte a făcut să se lărgească viziunea grădini܊ei în via܊a
comunită܊ii;
-participarea la concursuri scolare.
În concluzie, imaginea ܈colii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce
au ace܈tia nevoie: educa܊ie de calitate, accesul la ofertele educa܊ionale, individualizarea
învă܊ării, combaterea discriminarii, reducerea violentei, promovarea unui
comportament moral pozitiv, ܈i participarea la activita܊i extra܈colare. ܇coala noastră,
în ochii comunită܊ii, este rezultatul unei munci constante.
Educa܊ia de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice,
fiecarecontribuind individual asupra imaginii, de ansamblu, a institu܊iei ܈colare.
Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece aceasta imagine pozitivă se
crează greu ܈i se poate pierde rapid.
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O activitate de succes în Săptămâna ܇coala altfel

Mihaela Botu܈an

Numele ܈i adresa unită܊ii de învă܊ământ aplicante: Colegiul „Alexandru cel Bun”
Gura Humorului, B-dul Bucovinei, nr. 41, jude܊ul Suceava, cod po܈tal 725300
Nivelurile de învă܊ământ: liceal
Numărul elevilor din clasa: 34
Coordonatorul activită܊ii: Botu܈an Mihaela, profesor diriginte clasa 9 G,
1. Titlul activită܊ii: - Cine sunt cei de lângă mine
2. Domeniul în care se încadrează: CONSILIERE ܇I ORIENTARE
3. Scopul activită܊ii: Descoperirea úi dezvoltarea capacităĠii de autocunoaútere ܈i
intercunoa܈tere la adolescen܊i
4. Obiectivele educa܊ionale ale activită܊ii:
La sfârúitul acestei activităĠi, elevii vor fi capabili:
x să sesizeze caracteristici ale propriei persoane;
x să-úi cunoască punctele tari úi punctele slabe, interesele úi abilităĠile;
x să denumească caracteristici definitorii pentru o anumită persoană;
x să-úi asume responsabilităĠile din cadrul grupului;
5. Elevii participan܊i:
Număr total participan܊i: 34
6. Durata ܈i locul desfă܈urării activită܊ii: 2 ore, Sala de clasă 9 G, corp B (orele 8.0010.00)
7. Descrierea activită܊ii:
Activitatea începe cu desenarea portretului colegilor (două cercuri concentrice,
elevii se schimbă), după care sunt invita܊i să î܈i prezinte ecusonul personal în fa܊a
colegilor. Profesorul cite܈te o listă de afirma܊ii ܈i elevii traversează cercul dacă
afirma܊ia li se potrive܈te. Urmează un adevăr ܈i două minciuni. La sfâr܈itul activită܊ii
profesorul cite܈te poezia Doar eu, după care elevii completează o fi܈ă de evaluare.
8. Rezultatele ob܊inute în urma activită܊ii:
x 32 de elevi care se cunosc mai bine
x Desene, fi܈e, ecusoane
9. Elevii/ profesorii/ părin܊ii ܈i-au manifestat dorin܊a de continuare a acestei
activită܊i: DA – Elevii ܈i părin܊ii ܈i-au manifestat dorin܊a de a participa la asemenea
activită܊i ܈i la altele asemănătoare.
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Modalitatea în care se poate asigura acest lucru: sprijinul conducerii ܈colii ܈i al
părin܊ilor, introducerea unei ore de op܊ional privind dezvoltarea personală a elevilor
10. Motiva܊ia propunerii activită܊ii:
În activită܊ile desfă܈urate la clasă în cadrul orelor de consiliere ܈i orientare s-a
observat faptul că elevii au dificultă܊i de adaptare ܈i de rela܊ionare. Provenind din medii
diferite, ora de consiliere ܈i orientare nu este suficientă pentru dezvoltarea capacită܊ii
de autocunoa܈tere ܈i de intercunoa܈tere, de aceea o parte din activită܊ile propuse în
܇coala altfel au vizat dezvoltarea personală.
B. Mărturii ale elevilor/ profesorilor/ părin܊ilor referitoare la activitate
(opiniile părin܊ilor)
„Începutul anului ܈colar a fost dificil: colegi noi, profesori noi. După săptămâna ܇coala
altfel, Cătălina a venit acasă foarte entuziasmată, spunându-mi ce bine s-a distrat ܈i că
a început să se împrietenească cu noii colegi.” (Solonaru Geta, mama elevei Cătălina,
9 G)
( opiniile elevilor)
„ Toate activită܊ile desfă܈urate în ܇coala altfel au fost interesante, dar cel mai
mult mi-au plăcut activită܊ile de intercunoa܈tere interactive. Ne-am distrat ܈i ne-am
cunoscut mai bine în acela܈i timp.” (Trufan Răzvan, 9 G)
C. Dovezi ale activită܊ii
x Raport ܇coala Altfel
x Fotografii
x Desene, ecusonul personal, steaua personală
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Experien܊a ERASMUS+ “S.T.A.R”
la Colegiul Na܊ional “Vasile Alecsandri” din Ia܈i

prof. Mihaela Manolache
Coordonator proiect Erasmus+ “Sustainability:
Towards the Appreciation of Resources”
Colegiul Na܊ional “Vasile Alecsandri” din Ia܈i a implementat, în perioada 2014
– 2017, proiectul Erasmus+ “Sustainability: Towards the Appreciation of
Resources”. Proiectul a fost co-finan܊at de Comisia Europeană ܈i aprobat de
ANPCDEFP pe axa KA2, a parteneriatelor strategice între institu܊ii de învă܊ământ. Încă
din anul 1987, Comisia Bruntland definea sustenabilitatea ca fiind “un concept care
promovează dezvoltarea societa܊ii într-un mod responsabil, satisfacerea nevoilor
prezentului fără a compromite posibilitatea genera܊iilor viitoare de a-܈i satisface
propriile nevoi”. Sustenabilitatea înseamnă atât abordarea problemelor legate de
mediu, de schimbările climatice ܈i de eco-sistem, cât ܈i a celor sociale care derivă din
primele.
Prin Strategia Europa 2020 ܈i prin Planul pentru Eficien܊ă Energetică din anul
2011, liderii Uniunii Europene au stabilit ca obiectiv principal al Uniunii reducerea cu
20% a consumului de energie, a emisiilor efectului de seră ܈i găsirea de resurse
alternative.
Pornind de la premisele că tânăra genera܊ie trebuie să cunoască atât contextul
sustenabilită܊ii, cât ܈i moduri diferite de a gestiona problemele legate de aceasta,
Colegiul Na܊ional “Vasile Alecsandri” ܈i-a propus să formeze tineri responsabili, să
atragă aten܊ia elevilor asupra problemelor existente în mediu ܈i să îi sensibilizeze cu
privire la problemele care se acutizează în fiecare zi. Pe de altă parte, s-a resim܊it ܈i
nevoia de a oferi cadrelor didactice din liceu resurse utile care să diversifice con܊inutul
predat la clasă ܈i strategiile folosite în procesul predării, resurse dobândite în urma
schimburilor active de experien܊ă cu partenerii europeni.
În acest context, în anul 2014, liceul nostru s-a alăturat unei echipe internationale
de proiect, în calitate de ܈coală parteneră. Coordonatorul a fost Liceul “Euclid”, din
Bari, Italia, iar ceilal܊i parteneri au fost: Lycee “C. N. Ledoux” din Fran܊a,
„Gymnazium SOS, SOU a VOS” din Cehia ܈i „Isov Teknik ve Endustri Meslek Lisesi”
din Turcia.
În cei trei ani de implementare a proiectului Erasmus+ “Sustainability:
Towards the Appreciation of Resources” ne-am propus să con܈tientizăm elevii în
legătură cu problemele existente la nivel de mediu ܈i cu sursa acestora, să îi ajutăm să
găsească solu܊ii sustenabile pentru rezolvarea acestor probleme, să se implice în
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activită܊i specifice de limitare a consumului de resurse. Scopul activită܊ilor noastre în
cadrul proiectului a fost promovarea principiului sustenabilită܊ii între elevii ܈i
profesorii din institu܊iile partenere, prin intermediul tehnologiilor moderne.
Obiectivele proiectului au fost:
• Cre܈terea calită܊ii procesului educativ prin schimbul de bune practici;
• Promovarea echită܊ii ܈i incluziunii în educa܊ie pentru a permite o învă܊are
de calitate ܈i pentru a preveni abandonul ܈colar;
• Cre܈terea sentimentului dimensiunii europene în institu܊iile partenere;
• Promovarea educa܊iei antreprenoriale pentru dezvoltarea cetă܊eniei active,
a capacită܊ii de inser܊ie profesională în sprijinul învă܊ării viitoare ܈i al
dezvoltării personale ܈i profesionale;
• Dobândirea cuno܈tin܊elor referitoare la sustenabilitate ܈i la instrumentele
necesare gestionării acesteia;
• Diseminarea metodologiei CLIL pe tema sustenabilită܊ii;
• Folosirea cuno܈tin܊elor dobândite în analiza unor studii de caz.
În cadrul activită܊ilor de proiect, au fost introduse strategii, metode, tehnici
inovatoare de sprijinire a învă܊ării personalizate, prin colaborare, de dezvoltare a
gândirii critice ܈i creativită܊ii. S-a insistat asupra dezvoltării competen܊elor de
comunicare în limba engleză ܈i a competen܊elor digitale.
În ceea ce prive܈te organizarea activită܊ilor de proiect, acestea au fost împăr܊ite
în 6 module în cei trei ani de proiect, a܈adar câte 2 module pe an. Fiecare modul a avut
câte o temă (Water, Energy, Food, Transport, Hard and Soft Skills, Local Case
Studies). Elevii au analizat aceste teme la nivel interdisciplinar, au identificat
problemele existente ܈i au propus solu܊ii ܈i alternative sustenabile pentru rezolvarea
acestora.
Elevii au lucrat în echipe ܈i au prezentat produse finale la sfâr܈itul fiecărui
modul. Motiva܊ia de a lucra cu seriozitate a fost mare, deoarece cel mai bun produs
final se califica pentru prezentare la activită܊ile interna܊ionale de predare-învă܊are din
cadrul proiectului. Astfel, 22 de elevi alecsandri܈ti Erasmus+ ܈i 8 profesori au
participat, timp de o săptămână, la mobilită܊i la liceele partenere din Paris (Fran܊a) în
mai 2015, Istanbul (Turcia) în octombrie 2015, Horice (Cehia) în aprilie 2016 ܈i martie
2017, Bari (Italia) în decembrie 2016. Echipa Erasmus+ “S.T.A.R.” a LVA Ia܈i a fost
܈i gazda unei activită܊i de predare-învă܊are în luna septembrie a anului 2016.
Ce au învă܊at elevii din echipa de proiect Erasmus+ “S.T.A.R.”? Achizi܊iile au
fost multiple ܈i diverse. Beneficiarii direc܊i au învă܊at că ei pot avea un cuvînt de spus
în legătură cu sustenabilitatea mediului, că pot schimba percep܊ii ܈i obiceiuri legate de
consumul iresponsabil al resurselor, că munca în echipă este una extrem de eficientă,
că în orice context interna܊ional trebuie să ai bune competen܊e de comunicare într-o
limbă străină, că abilită܊ile digitale sunt foarte importante, că interculturalitatea este un
aspect extrem de important pentru devenirea personală, că se pot adapta cu u܈urin܊ă în
medii educa܊ionale noi dacă sunt flexibili. Au legat prietenii durabile, ܈i-au îmbogă܊it
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nivelul de cuno܈tin܊e culturale ܈i cognitive pe perioada celor trei ani de implementare
a proiectului.
Elevii au în܊eles că fiecare în parte, dar ܈i împreună, pot avea un rol important în
construirea unei lumi mai bune, au început să promoveze conceptul celor 3 R: Redu!
Reciclează! Reutilizează! ca un mod constant de ac܊iune si au con܈tientizat beneficiile
conceptului de dezvoltare sustenabilă.
S-a lucrat în echipă la produsele finale ale proiectului: un glosar pe tema
sustenabilită܊ii, un Ghid al Consumului Inteligent de Energie, un calendar de mediu
personalizat, o pagină web, postere, foi de ziar, bro܈uri, CD-uri ܈i alte materiale
informative. Trei dintre aceste produse au fost prezentate la Concursul „Made for
Europe” în anul 2017 ܈i au ob܊inut Premiul I, Premiul al II-lea ܈i Premiul al III-lea la
nivel jude܊ean ܈i un produs a fost prezentat la edi܊ia din 2018 ܈i a ob܊inut Premiul al IIlea. Elevul Tudor Sofronie (clasa a XII-a B) a reprezentat echipa de proiect ܈i liceul la
etapa na܊ională a concursului, la Craiova, în aprilie 2017, cu produsul “Ghidul
Consumului Inteligent de Energie”.
Elevii au ini܊iat ܈i campanii de colectare de baterii ܈i de܈euri electrice ܈i
elecronice, încurajându-܈i colegii să se implice activ în lupta împotriva consumului
exagerat de apă, energie, a producerii de noxe ܈i poluare de toate tipurile. Solu܊iile
propuse au fost sustenabile, ܈i noi, profesorii, sperăm că i-am ajutat să î܈i formeze
deprinderi sănătoase legate de consum responsabil.
Beneficiarii direc܊i ܈i indirec܊i au învă܊at că un consumator responsabil este un
consumator inteligent ܈i calitatea vie܊ii fiecăruia dintre noi depinde doar de ac܊iunile
noastre.
Aceste proiecte au rolul de a schimba vie܊i, iar implementarea lor contribuie
semnificativ la promovarea imaginii ܈colii.
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A, B, C - afec܊iune, binecuvântare, conectare


Prof. Cristina Mîinea
Specialitatea: fizică
܇coala Gimnazială „Sf. Nicolae” Bucure܈ti


PROIECT EDUCA܉IONAL NA܉IONAL "PROMOVAREA IMAGINII ЭCOLII"
Эcoala online / Educaаia altfel
În tinere܊e (continuând perioada copilăriei ܈i adolescen܊ei) am cochetat cu scrisul
(motivată de diplomele câ܈tigate în concursuri ܈i compensând schimbarea traseului
educa܊ional de la uman- literatură, la real- fizică). Unele crea܊ii le-am folosit cu elevii
( scenete, poezii, proză umoristică) altele au rămas uitate în caiete prăfuite , îngălbenite
de trecerea timpului ܈i eventual aruncate în timpul cură܊eniilor generale semestriale (
având ghinionul de a locui în spa܊iu restrâns).Treptat, am renun܊at la acest mod de
exprimare, înlocuindu-l cu alte pasiuni iar completarea birocratică a documentelor de
܈coală ( din postura de profesor, diriginte, director, metodist, coordonator de diverse)
m-a lecuit de a mai scrie ܈i altceva .
În ultimul timp însă am sim܊it nevoia de a scrie/ descrie/ rescrie idei, sentimente,
trăiri, revolte, amintiri ܈i chiar (altfel de) planificări. Distan܊area socială nu era ceva la
care ne-am fi gândit în urmă cu 2 ani, aglomera܊i fizic, social, profesional, temporal ܈i
împovăra܊i de multe, multe sarcini ܈i activită܊i urgente, imporatante, vitale (după cum
credeam noi). ܇i uite că via܊a ne-a mai trântit pu܊in, ne-a mai tras de mânecă,ne-a
obligat să stăm, să privim, să ne mirăm, să ne panicăm sau chiar să ne înfrico܈ăm.Un
virus mic dar voinic a pus la col ܊o lume întreagă. O boală, o afecаiune imprevizibilă,
ne-a făcut să ne regândim via܊a. Am avut / am găsit timpul pentru lucruri care ܊ineau
de noi, ne-am a܈ezat/centrat pe noi în mijlocul universului, era despre noi, nu despre
al܊ii, pentru al܊ii. Ne-am găsit timp pentru pasiuni extraprofesionale, pentru familie,
pentru bucurii mărunte. ܇i dacă la început eram speria܊i, nepregăti܊i, încet ne-am regăsit
ritmul (pe care-l pierdusem în vârtejul vie܊ii mecanice). Am ajuns să ne gândim că este
o binecuvântare ceea ce ni „s-a întâmplat”. În fizică orice modificare (nu contează în
ce sens) reprezintă o transformare, un proces iar procesul stă la baza evolu܊iei.
În timpul petrecut pentru a ne adapta condi܊iilor, încercând să ne lini܈tim pe noi,
pe cei din familie, am învă܊at că trebuie să regândim comunicarea ܈i interac܊iunea cu
elevii. Via܊a merge înainte ܈i la fel ܈i educaâia. Nu am gândit nici un slogan, am gândit
strategii, metode ܈i limbaje noi. Conectarea la real prin virtual! Am actualizat
cuno܈tin܊e ܈i deprinderi dobândite la cursuri, am urmărit tutoriale, am întrebat în stânga
܈i în dreapta, speria܊i de degetele arătătoare îndreptate (amenin܊ător, dezvăluitor) din
partea societă܊ii care găsise în sfâr܈it răspunsul la dilema „ce a fost întâi e܈ecul sau nota
mică”: profesorul/ educatorul.
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Obi܈nui܊i cu ridicatul (de jos, nu numai de pe scaunul pe care unii ne plasează
toată ora) am trasat canale comunica܊ionale în eter prin toate tipurile de platforme
online. ܇i pentru că realitatea te surprinde de fiecare dată (când crezi că mai rău nu se
poate) am ajuns să facem „܇coala altfel” altfel: acasă! ܇i am reu܈it. Cineva arunca în
eterul televiziunii ideea unor experimente sociale (s-au mai văzut în istorie, dar nu la
scară mare).
Dacă cineva ܈i-a dorit să vadă o limită a creativită܊ii, nu a reu܈it. Am găsit
metode de a realiza nu imposibilul, dar măcar improbabilul. Conectarea la distan܊ă
func܊ionează. Urmează să vedem rezultatele ܈i feedback-ul.
Am învă܊at că uneori „pu܊in” e prea mult, că nu trebuie să trâmbi܊ezi ca să te faci
auzit ܈i văzut, că mai bine să faci ܈i să ară܊i fără să explici prea mult.
Mul܊i s-au plâns de toate, despre toate. Al܊ii au făcut ce ܈tiu ܈i chiar mai mult, sau adaptat modificându-܈i pe măsură ܈i creativitatea. Despre asta este vorba aici, despre
fapte multe ܈i vorbe pu܊ine. Nu demonstrăm nimănui, ci arătăm. Nu dovedim cuiva
ceva, ci ne lăudăm cu noi, elevii no܈tri, familiile lor ܈i rezultatele noastre. ܇i facem
acest lucru prin revistele ܈colii: Science NIC (Revista de ܈tiin܊e a ܇colii Gimnaziale
„Sf. Nicolae”) ܈i PRO- NIC (Proiecte, Rezultate ܈i Obiceiuri ale ܇colii Gimnaziale „Sf.
Nicolae”). Revistele apar semestrial ܈i se pot răsfoi atât pe site-ul ܈colii cât ܈i pe adresa
de facebook Biblioteca „Sf. Nicolae”. Ele prezintă crea܊ii ܈i opinii ale elevilor fie din
teme specifice fizicci fie despre proiectele în care sunt angrena܊i elevii ܈colii, rezultate
܈i produse ob܊inute.
Vă invităm să răsfoi܊i paginile revistei, să admira܊i inventivitatea, dăruirea unui
colectiv frumos care trecând peste o afec܊iune, cu binecuvântare a juns la conectare.
Folosind o aplica܊ie, am convertit revistele astfel încât să fie răsfoite electronic ca o
carte, flipbook-ul având o multitudine de avantaje.
Lectură plăcută! De asemeni regăsim pe adresa de facebook Biblioteca „Sf.
Nicolae” linkuri către crea܊iile copiilor pe teme de fizică.
Pentru a fructifica informa܊iile ܈i experimentele copiilor, dezvoltând capacitatea
de lucru în echipă virtuală, am căutat/ utilizat o platformă educa܊ională de creare a unei
căr܊i creative, sau de a crea/ genera o carte, numită Bookcreator.
Bookcreator este o platformă educa܊ională prin care se pot crea materiale în
format electronic, pe un calculator sau tabletă. La realizarea lor pot contribui un autor
sau mai mul܊i. Elevii pot fi invita܊i de profesor să contribuie la scrierea unei căr܊i/
jurnalde cercetare/ raport ܈tiin܊ific etc. Materialele se pot reedita, trimite, stoca în
bibliotecă sau descărca după creare. Elevii ܈i profesorii pot lucra împreună perfect, pe
mai multe dispozitive, cu feedback în timp real. Activa܊i colaborarea ܈i lăsa܊i elevii să
lucreze la o carte în acela܈i timp. Acest lucru func܊ionează numai în Book Creator
online.
Utilizarea platformei eficientizează comunicarea profesor- elev ܈i duce la
îmbunătă܊irea procesului de învă܊are. Se alege coperta, mărimea căr܊ii, numărul de
pagini, tipul de pagina܊ie. Pute܊i să combina܊i texte, imagini, audio ܈i video, pentru a
realiza o multitudine de materiale: pove܈ti interactive, portofolii digitale, jurnale de
cercetare, căr܊i, rapoarte ܈tiin܊ifice, manuale.
Beneficiezi de o diversitate de fonturi ܈i formate de pagini, se pot adăuga
imagini, videoclipuri, hăr܊i, putem realiza ܈i insera propriile fotografii ܈i filme,foi de
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calcul, documente PDF, prezentări power-point, ne putem înregistra vocea; avem o
multitudine de instrumente de scris, desenat, colorat, inclusiv un creion smart care pe
măsură ce desenezi afi܈ează o multitudine de desene orientative pentru a le alege ܈i
insera în carte chiar dacă nu ai talent la desen.
Începe܊i să desena܊i obiectul dorit ܈i inteligen܊a artificială va prelua ideea pentru
a vă sugera o varietate de ilustra܊ii, dintr-o bibliotecă de mii de forme desenate
profesional, simplu ܈i distractiv. Putem utiliza forme, pictograme, săge܊i ܈i emoji
pentru exprimarea ideilor. Putem crea căr܊i în formatde benzi desenate, cu stikers
(autocolante), bule de vorbire, texte funnky/ comice. Book Creator are un cititor
complet interactiv - întoarce܊i paginile, schimba܊i aspectul ܈i iată principalul lucru cere܊i căr܊ilor dvs. să vă citească în orice limbă! Mai mult, pute܊i alege chiar să
eviden܊ia܊i cuvintele pe măsură ce sunt citite.
Elevii sunt mai motiva܊i atunci când creează muncă pentru un public dincolo de
profesorul lor. Cu Book Creator pute܊i exporta ܈i partaja cartea în orice mod care se
potrive܈te fluxului de lucru în clasă.
Platforma te ajută să te alături unei comunită܊i interna܊ionale de profesori, având
acces la căr܊i create ܈i publicate de ei, iar căr܊ile tale publicate online (link de accesare)
te fac cunoscut peste tot. La tipărirea online, se creează link-ul către carte.Se pot
combina căr܊i între ele, pot fi citite integral în orice limbă alege܊i.
Pe platformă am beneficiat de instruiere ܈i apoi de posibilitatea de ob܊inere a
certificatului de autor Level1.
La clasele a-VIII-a am realizat câteva căr܊i pe tematica capitolului de fenomene
termice, iar link-ul ob܊inut poate fii accesat de doritori din ܈coală, din ܊ară, din lume.
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SĂPTĂMÂNA EDUCAğIEI GLOBALE
14 -18 noiembrie
Proiectul ”Săptămânii educa܊iei globale”: ”Copiii, agen܊i ai păcii!

PROF. MILEA RAMONA ELENA,
GRĂD. P. P. NR. 13 TÂRGOVI܇TE

ARGUMENT
Istoria Săptămânii Educa܊iei Globale începe în 1999, când Consiliul Europei,
prin organismul său specializat - Centrul - Nord - Sud, a ini܊iat, la Strasbourg, prima
"Săptămână a Educa܊iei Globale".
Unul din obiectivele de bază ale organizaĠiei a fost întotdeauna promovarea păcii
úi a cooperării internaĠionale prin educaĠie. Prin dezvoltarea educaĠiei îúi propune să
sensibilizeze comunitatea internaĠională pentru a înĠelege modul în care problemele
globale afectează viaĠa de zi cu zi a persoanelor fizice, comunităĠi úi societăĠi úi modul
în care fiecare dintre noi poate influenĠa acest lucru la nivel mondial.
Educa܊ia globală cuprinde educa܊ia pentru dezvoltare, educa܊ia privind
drepturile omului úi interculturală, educa܊ia pentru pace ܈i solu܊ionarea conflictelor.
EducaĠia globală se fundamentează pe aspecte precum conútientizarea rolului nostru
ca cetăĠeni úi atitudini de respect pentru diversitate.
La acestea se adaugă úi înĠelegerea cauzelor úi efectelor ce afectează lumea dar
úi măsuri pentru a face lumea un loc mai bun.
DESCRIEREA PROIECTULUI
Scopul: Dezvoltarea toleranĠei la copii în ceea ce priveúte diferitele culturi úi
tradiĠii, educarea copiilor pentru un stil de viaĠă nonviolent.
Obiective:
Conútientizarea de către copii a rolului propriu de cetăĠean al comunităĠii
locale/internaĠionale;
Formarea atitudinii de respect pentru diversitatea culturală;
Formarea reprezentarilor corecte cu privire la starile sociale de razboi si pace;
Formarea atitudinilor pacifiste;
Dobândirea informa܊iilor cu privire la drepturile copiilor;
Întărirea relaĠiilor de colaborare úi prietenie dintre copii;
Promovarea unor principii democratice în relaĠiile cu ceilalĠi;
Realizarea unor activităĠi de propagandă în favoarea păcii.
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Grup Ġintă:
Preúcolarii;
PărinĠii, tutorii legali úi familiile preúcolarilor úi elevilor;
Comunitatea locală.
Responsabili:
Directorul úcolii,
Coordonatorul de proiecte úi programe educative úcolare úi extraúcolare;
Educatoarele.
Perioada de derulare:
14– 18 noiembrie
PROGRAMUL DE ACTIVITĂğI:
Nr. crt. Activitatea

Data

1.

„Drepturile copiilor”, prezentări PPT.

14.11.

2.

„Vrem pace în lume”, colaj

15.11.

3.

„Împreună pentru o lume a păcii”, desene, 16.11.
picturi.
„Oră܈elul păcii”, machetă
17.11.

4.

5.
„Pacea începe cu un zâmbet”, colaj fotografii
EVALUAREA PROIECTULUI:
o Realizarea expoziĠiei cu desene-picturi pe tema dată;
o Amenajarea panoului tematic;
o Fotografii de la activităĠile propus
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PRIETENII DE PESTE HOTARE


Misăilă Constantina

GrădiniĠele din România sunt invitate să participe în Proiectul transnational
”URSULETUL CALATOR”, în parteneriat cu grădiniĠele din Municipiul Chiúinău,
proiect încadrat în iniĠiativa ”EducaĠie online fără hotare”.
Echipele implicate în proiect vor face schimburi de ursuleĠi de plus care vor
călători peste Prut, cu o agenda nouă, goală úi vor învăĠa împreună cu preúcolarii din
instituĠia parteneră, completând agenda cu activităĠile desfăúurate. La final de proiect
se vor întoarce acasă cu agenda plină de cunoútinĠe úi vor povesti copiilor ce au învăĠat
în Ġara în care au călătorit.
Astfel că úi prescolarii grupelor mari, de la Gradinita cu program Prelungit Nr.
39, Galati,
Grupa ”PITICILOR”, sub îndrumarea doamnei educatoare
Misăilă Constantina, au demarat activităĠile online de intercunoastere între preúcolarii
din cele două Ġări.
Grupa de preúcolari s-a întalnit în mediul online cu partenerii din Republica
Moldova, au schimbat impresii úi au prezentat unii altora ursuleĠii pregătiĠi pentru
călătorie.
ſSALUTUL
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ſÎMPĂRTĂSIREA DE GRUP

ASADAR,

, prietenul piticilor, va călători peste Prut úi va studia timp
UrsuleĠul TEDDY
de trei săptămâni, după care se va întoarce acasă cu multe impresii úi cunostinĠe noi.

Totodata, piticii nostri sunt nerăbdători să îl cunoască pe ursuleĠul din cealaltă Ġară.
După cele 3 săpămâni, ursuleĠul Teddy se intoarce acasă cu multe surprize pentru
copilaúi úi cunoútinĠe noi.

Le urăm mult succes úi călătorie distractivă celor doi ursuleti!
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EXPERIEN܉A ETWINNING
܇I PROMOVAREA ܇COLII MELE LA NIVEL INTERNA܉IONAL

Prof. MITRICĂ FLORIANA
܇coala Gimnazială ”Virgil Mazilescu”/ G.P.P. ”Floare de Tei”, Corabia


Proiectul ”Masal, Masal Anadolum” a avut ca scop introducerea copiilor în
esen܊a pove܈tile anatoliene, popularizarea acestor pove܈ti care poartă cu ele propriile
coduri culturale ܈i tradi܊ionale ܈i care deschid copiilor orizontul către alte universuri,
le dezvoltă acestora vocabularul, imagina܊ia, creativitatea, dar ܈i abilită܊ile de
comunicare activă în mediul din care fac parte.
Valorile culturale ale fiecărei ܊ări trebuie să fie păstrate, iar basmele ܈i pove܈tile
reprezintă un factor important care contribuie la men܊inerea ܈i transmiterea acestora
tinerilor.
La acest proiect s-au înscris 16 parteneri, dintre care 2 (doi) parteneri din Grecia,
un partener din Macedonia de Nord, un partener din Polonia, 2 (doi) parteneri din
România ܈i 10 (zece) parteneri din Turcia. Pe parcursul desfă܈urării proiectului, ori de
câte ori trebuia să lucrăm în echipe, am format echipă cu colega mea din România, o
doamnă învă܊ătoare din Gala܊i.
Toate activită܊ile proiectului au fost pregătite ܈i stabilite de comun acord cu to܊i
partenerii, ace܈tia desfă܈urând activită܊ile corespunzătoare temelor stabilite ܈i
publicându-le în paginile proiectului, conform termenelor fixate.
Astfel, la începutul fiecărei luni, coordonatorii ܈i membrii proiectului stabileau
activită܊ile ܈i evenimentele care urmau să se desfă܈oare în luna respectivă. Totul a fost
comunicat la timp, explicat, îndrumat ܈i acolo unde a fost nevoie s-au primit informa܊ii
suplimentare.
În fiecare lună, trebuia să realizăm împreună cu copiii anumite teme stabilite pe
care mai apoi trebuia să le încărcăm în paginile proiectului. Am avut activită܊i pe care
le-am desfă܈urat împreună (webinarii, show-ul iluzionist, întâlnirii online etc), sau în
echipă, am realizat produse ܈i evenimente comune.
Proiectul a debutat în luna noiembrie ܈i a continuat până în luna mai când am
realizat o sinteză a acestuia printr-o expozi܊ia virtuală a tuturor activită܊ilor desfă܈urate.
În proiectul nostru am reu܈it să colaborăm atât cu copiii, cât ܈i cu părin܊ii, mai
ales în perioada în care am fost în online, realizând întâlniri atât pe grupurile de
whatsapp, cât ܈i pe platformele google classroom sau zoom.
Proiectul a avut ca scop introducerea copiilor în esen܊a pove܈tile anatoliene,
popularizarea acestor pove܈ti care poartă cu ele propriile coduri culturale ܈i tradi܊ionale
܈i care deschid copiilor orizontul către alte universuri, le dezvoltă acestora vocabularul,


512

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, februarie, 2022
imagina܊ia, creativitatea, dar ܈i abilită܊ile de comunicare activă în mediul din care fac
parte.
Pentru desfă܈urarea acestui proiect, am folosit o gamă foarte largă de strategii
pentru promovare, acoperire media ܈i diseminare, de la comunicarea tradi܊ională fa܊ă
în fa܊ă până la utilizarea TIC. Am realizat panoul de proiect pe care l-am afi܈at în sala
de grupă, am realizat afi܈e, pliante cu informa܊ii despre proiect. Am afi܈at steagul
܊ărilor participante, am localizat pe hartă loca܊ia fiecăruia ܈i am transmis aceste
informa܊ii atât copiilor cât ܈i părin܊ilor în cadrul întâlnirilor sau ܈edin܊elor online
realizate.
Proiectul a urmărit ca pre܈colarii să extindă lumea de vis a ra܊ionamentului
comun din basme, să-܈i dezvolte limbajul ܈i vocabularul, să înve܊e ܈i să respecte
tradi܊iile, să-܈i dezvolte abilită܊ile comparative ܈i să-܈i sporească succesul academic în
călătoria lor prin minunata lume a pove܈tilor ܈i a basmelor, să-܈i dezvolte abilită܊ile de
gândire critică ܈i creativă ܈i să-܈i formeze capacitatea de a stabili o rela܊ie cauză-efect.
De asemenea, a urmărit găsirea unor solu܊ii de în܊elegere a culturii, a tradi܊iilor,
a universului, de a analiza ܈i digera faptele de moralitate, via܊a socială ܈i logica.
Pe cât posibil, am promovat ܈i diseminat acest proiect atât în cadrul Consiliului
profesoral al ܈colii , cât ܈i a Cercului pedagocic, în sedin܊ele ܈i întâlnirile online sau
fa܊ă în fa܊ă cu părin܊ii sau în cadrul altor întâlniri profesionale.
Pe baza pove܈tilor ܈i basmelor studiate, am organizat cercetări ܈i analize, am
încurajat copiii să colaboreze în echipe ܈i să aleagă modalită܊i de căutare ܈i afi܈are a
informa܊iilor, să fie creativi, responsabili ܈i independen܊i.
Copiii au ac܊ionat remarcabil, au beneficiat de utilizarea interactivă a
instrumentelor intelectuale, a limbajului, a simbolurilor ܈i a textului într-un mod
interactiv, au lucrat în grupuri eterogene ܈i au avut o binedispozi܊ie permanentă pe
durata desfă܈urării întregului proiect, au cooperat ܈i au reu܈it să gestioneze ܈i să
solu܊ioneze imediat orice problem apărută sau conflict.
Pe lângă crearea unor atitudini ܈i comportamente pozitive, am reu܈it să-i
deprindem atât pe părin܊i cât ܈i pe copii cu tehnologia secolului XXI, folosind diferite
aplica܊ii ܈i creând diferite personaje: Oh my doll sau reliazând diferite fi܈e interactive
MusicLab, Liveworksheets, Wordwoll, Jigaswplanet etc.
I-am ajutat pe părin܊i să devină educatori, în perioada online ܈i să folosescă
tehnologia. Am inclus activită܊i de artă, de ܈tiin܊ă, codare, dar ܈i activită܊i muzicale sau
plastice. Basmele prezentate au fost atent alese ܈i adecvate nivelului de vârstă
pre܈colară.
Toate activită܊ile proiectului au fost realizate în conformitate cu programa
܈colară, cu planurile lunare, cu vârsta ܈i nivelul de dezvoltare al copiilor. Prin realizarea
acestor activită܊i s-a urmărit dezvoltarea abilită܊ilor de gândire, dar ܈i dezvoltarea ܈i
îmbogă܊irea vocabularului copiilor.
Pe lângă pove܈tile ascultate, copiii au avut de realizat ܈i activită܊i în alte domenii,
realizând activită܊i de codare, de muzică, de ܈tiin܊ă realizând experimente cât ܈i crea܊ii
plastice.
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Pe parcursul desfă܈urării proiectului, cadrele didactice implicate ܈i-au
îmbunătă܊it abilită܊ile de colaborare cu ceila܊i, ܈i-au îmbunătă܊it rela܊iile de comunicare
cu copiii ܈i părin܊ii, capacitatea de preda într-un mediu multicultural având ca scop
dezvoltarea abilită܊ilor interdisciplinare cum ar fi lucrul în echipă, creativitatea
limbajului etc.
Activită܊ile proiectului au îmbinat utilul cu plăcutul, copiii fiind în permanen܊ă,
stimula܊i ܈i motiva܊i.
Produsele finale ale activită܊ilor lunare, felicitări, pu܈culi܊ele, figurinele
personajelor din pove܈ti sau basme, colajele, cardurile, puzzle-rile ܈i fi܈e online, toate
realizate prin instrumente specifice TIC demonstrează caracterul interdisciplinar al
proiectului ܈i abordarea integrată a temei.
Cei doi coordonatori din Turcia, organizau la începutul fiecarei luni câte o
întâlnire prin care stabileu împreună cu to܊i partenerii din proiect ce evenimente sau
activită܊i urmează a fi realizate în luna respectivă. De܈i planul activită܊ilor era stabilit
încă de la începutul proiectului, totu܈i, coordonatorii voiau ca to܊i partenerii să vină cu
idei, dacă aveau sugestii noi sau să în܊eleagă ce anume trebuie să facă în luna
respectivă. Ori de câte ori a fost nevoie, ace܈tia au venit cu informa܊ii suplimentare.
Astfel, to܊i partenerii au încercat să-܈i îndeplinească toate responsabilită܊ile pe
durata întregului proiect.
Pentru început, am realizat colaborarea între parteneri printr-o felicitare cu mesaj
de Anul Nou pe care am transmis-o partenerului meu din România ܈i care la rândul
său, ne-a trimis ܈i nouă. Apoi am confec܊ionat cu copii pu܈culi܊e, iar cu banii strân܈i
am cumpărat căr܊i de pove܈ti pe care le-am oferit partenerilor no܈tri din Gala܊i. La
rândul lor ܈i elevii doamnei învă܊ătoare, au procedat la fel.
Treptat, am avut grijă să introduc în programul copiilor, con܊inutul câtorva
pove܈ti anatoliene, să-i deprind cu stilul acestora, dar ܈i cu mesajul lor. Mesajul care a
reie܈it din aceste basme ܈i pove܈ti a contribuit la în܊elegerea de către copii, că din
fiecare basm anatolian, putem să învă܊ăm câte o lec܊ie ܈i să tragem o concluzie.
În cadrul webinarului realizat online împreună cu to܊i partenerii ܈i copiii
implica܊i în proiect, copiii no܈tri au făcut cuno܈tin܊ă ܈i cu con܊inutul pove܈tii anatoliene
”Leul ܈i ܈oarecele”, au ascultat povestirea ܈i morala pove܈tii ܈i au în܊eles că majoritatea
acestora au o anumită învă܊ătură ܈i se încheie cu nelipsita rimă: Trei mere au căzut apoi
din Rai, unul pentru ascultători, unul pentru povestitor ܈i încă unul pentru cei din jurul
nostru.
Proiectul a oferit posibilitatea ca fiecare partener străin să promoveze un basm
reprezentativ din ܊ara sa ܈i pe care să-l implementeze în proiect, transmi܊ându-l atât
copiilor cât ܈i partenerilor din proiect. Noi ne-am ales basmul românesc : ”Fata babei
܈i fata mo܈neagului” de Ion Creangă.
Am realizat jocuri de rol ܈i dramatizări folosindu-ne de figurinele basmului
nostru studiat, am oferit copiilor fi܈e interactive având sarcini cu personajele din
pove܈te ܈i i-am încurajat pe copii să îmbine armonios con܊inutul pove܈tii cu muzica,
dar ܈i să redea scene din basm în crea܊iile plastice.
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Produsele comune au fost hotărâte în comun tot în cadrul reuniunilor organizate
în twinspace sau zoom. Fiecare partener ܈i-a îndeplinit cu success responsabilită܊ile
pentru realizarea produselor comune.
În perioada online, am realizat activită܊ile cu ajutorul părin܊ilor, folosindu-ne de
platformele zoom ܈i meet. Am transmis sarcinile care trebuiau rezolvate de către copii,
pe unele le rezolvam împreună, iar pe altele le rezolva singuri, după care părin܊ii
trimiteu fotografiile cu produsele finale.
De asemenea, în cadrul proiectului am avut ܈i activită܊i pe care le-am desfă܈urat
în echipă, partenera mea fiind dna învă܊ătoare din Gala܊i ܈i cu care am avut o
colaborarea deosebită, comunicând permanent ܈i stabilind împreună detaliile necesare
realizării temelor ܈i sarcinilor propuse. Astfel, ajutându-ne de platform zoom, am
desfă܈urat o activitate online, în cadrul căreia copiii mei ܈i ai dânsei au ascultat basmul
românesc ”Povestea celor 7 gâ܈te”, scrisă de Vladimir Colin. Am lecturat pe rând
con܊inutul basmului după care am discutat pe scurt con܊inutul iar cu ajutorul
întrebărilor i-am ajutat pe copii să-܈i fixeze con܊inutul basmului. Activitatea online s-a
încheiat prin organizarea unei expozi܊ii cu lucrările plastice ale copiilor pe tema
basmului audiat.
În cadrul acestui proiect, am încercat să folosesc filmule܊e ܈i fotografii ale
copiilor blurate pentru a le proteja fa܊a. Am acordat foarte mare aten܊ie drepturilor de
autor ܈i am realizat Logo-ul folosind aplica܊ia Canva. Am folosit aplica܊iile Quix ܈i
Vivavideo pentru a realiza videoclipuri. Pentru realizarea mesajului de Anul Nou, am
folosit aplica܊ia ChatterPix. Am creat fotografii cu PhotoGrid ܈i PicCollage. Copiii au
folosit aplica܊ia Quiver, aplica܊ie care transforma desenul realizat de ei în format 3d.
Au folosit aplica܊ia Oh my doll pentru a-܈i crea eroul preferat ܈i aplica܊ia MusicLab
pentru a-܈i exersa abilită܊ile muzicale. Am realizat pentru copii, conform sarcinilor
acestui proiect fi܈e interactive folosind aplica܊iile Liveworksheets, Wordwoll ܈i
Jingsawplanet, pe care le-am încărcat pe platforma Padlet.
Una dintre sarcini, a prevăzut întâlnirea virtuală a echipei fomate din cadrele
didatice ܈i copiii din România, întâlnire care a fost realizată cu ajutorul platformei
zoom.
La finalul proiectul, mi-a revenit sarcina de a realiza sinteza acestui proiect,
motiv pentru care am ales aplica܊ia Emaze ܈i am realizat astfel prezentarea virtuală a
proiectului eTwinning la care am participat.
Proiectul a încununat o frumoasă colaborare între to܊i partenerii implica܊i în
proiect. Epidemia globală nu a fost un obstacol, ci a fost o oportunitate pentru noi de a
fi aproape atât de partenerii no܈tri, cât ܈i de copii, folosindu-ne de tehnologie.
Evenimentele, activită܊ile noastre au continuat în mod regulat ܈i în pandemie, în
colaborare cu ܈coala ܈i familia, toate contribuind la formarea unei con܈tientizări
na܊ionale a valorilor noastre culturale ܈i tradi܊ionale, atât la copii cât ܈i la părin܊i. În
perioada online, nu am fi reu܈it fără ajutorul ܈i sprijinul părin܊ilor.
Proiectul a avut un impact pozitiv atât asupra copiilor cât ܈i a cadrelor didcatice
implicate, în spe܊ă ܈i asupra mea. Integrarea pove܈tilor ܈i a basmelor cu activită܊ile
interdisciplinare a avut efecte benefice din punct de vedere pedagogic.
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Produsele finale realizate de copii demonstrează dezvoltarea abilită܊ilor digitale
ale acestora, dar ܈i a celor lingvistice ܈i dezvoltarea încrederii în sine folosind
instrumentele web 2.0 sub îndrumarea atât a cadrelor didactice cât ܈i a părin܊ilor.
Datorită acestui proiect, am învă܊at să utilizez o mul܊ime de instrumente web 2.0.
Am avut oportunitatea de a mă perfec܊iona în arta povestirii ܈i mi-am îmbunătă܊it
abilită܊ile tehnologice. Am învă܊at pe lângă unele pove܈ti ܈i basme române܈ti pe care
nu le ܈tiam nici eu atât de bine ܈i pove܈ti anatoliene ܈i pe care am hotărât să le includ
în diverse situa܊ii viitoare ܈i copiilor mei, la grupă.
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Imaginea ܈colii în contextul pandemiei

Prof. înv. pre܈colar Mitroi Florentina-Nicoleta
܇coala Gimnazială „Dimitrie Grecescu”

Dată fiind situa܊ia actuală, putem afirma că această pandemie a produs un
adevărat experiment în domeniul educa܊iei. Toate sistemele educa܊ionale au fost
nevoite să se adapteze situa܊iei, să caute cea mai bună cale pentru sus܊inerea procesului
instructiv-educativ. Milioane de copii au fost obliga܊i să stea în casă, iar educatorii,
învă܊ătorii ܈i profesorii au fost for܊a܊i de situa܊ie să î܈i mute activitatea online, să înve܊e
să utilizeze diferite tehnologii ܈i platforme digitale pentru a continua predarea ܈i pentru
a păstra legătura cu copiii.
Predarea online pentru educa܊ia timpurie a devenit o realitate zilnică pentru
pre܈colari, pentru educatoare ܈i pentru părin܊i. Cadrele didactice au căutat instrumente
adaptate ܈i practici de lucru pentru a sus܊ine predarea online pentru pre܈colari, dar ܈i
pentru a o face atractivă ܈i folositoare.
Provocarea care îi aúteaptă pe profesori, directori de úcoli, responsabili din
sistemul de educaĠie úi factori de decizie de la nivel local úi naĠional este semnificativă.
Dacă nu se va face faĠă acestei provocări, impactul asupra copiilor, tinerilor, familiilor,
comunită܊ilor ܈i societă܊ilor la un nivel mai larg se va resim܊i pe tot parcursul vie܊ii,
atât din punct de vedere social, cât úi economic. De aceea, îmbunătă܊irea rezilien܊ei
sistemului educaĠie, prin planificarea unei educaĠii incluzive de calitate pentru cei mai
marginalizaĠi copii, ar trebui să fie o prioritate maximă úi ar trebui să fie principiul de
bază al reconstruirii unui învăĠământ mai bun úi al unor úcoli mai bune.
La vârsta pre܈colarită܊ii, copiii au nevoie să fie conecta܊i cu ceilal܊i. Educatorii
ar trebui să ܊ină cont de nevoia copiilor de continuitate. Părin܊ii trebuie să în܊eleagă că
este important pentru copii să î܈i vadă educatorii, colegii ܈i să se conecteze cu ei.
Scopul principal în predarea online pentru pre܈colari este conectarea.Nu vorbim
practic de o predare, ci de o experien܊ă. În centrul învă܊ării se află tot copilul diferen܊a
este făcută de mijloacele ܈i instrumentele folosite.
De când predarea ܈i învă܊area sau mutat în grădini܊a de acasă putem trage câteva
concluzii cu privire la avantajele predării online ܈i cele ale predării tradi܊ionale, adică
ce au avut copiii în plus în aceasta perioadă ܈i ce le-a lipsit:
Predarea online: copiii au petrecut mult timp în familie; ܈i-au desfă܈urat
activitatea într-un mediu familiar; activită܊ile online nu începeau atât de devreme
precum cele de la grădini܊ă ܈i ei sau putut bucura de o oră de somn în plus diminea܊a;
rela܊iile între ܈coală ܈i familie au avut de câ܈tigat, deoarece părin܊ii au putut observa în
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mod direct efortul făcut de cadrul didactic în reu܈ita procesului de predare ܈i
învă܊are;predarea online a favorizat colaborarea profesorilor, prin împărtă܈irea de noi
experien܊e, schimbul de materiale ܈i idei.
Predarea tradi܊ională (fa܊ă în fa܊ă): a lipsit cel mai mult copiilor satisfacerea
nevoii de socializare, de a petrece timp împreuna cu colegii; în cadrul activită܊ilor
organizate fa܊ă în fa܊ă cadrul didactic de܊ine un mai bun control în men܊inerea aten܊iei
copiilor, precum ܈i în dirijarea modului de realizare a sarcinilor individuale de lucru;
prin crearea unui mediu educa܊ional stimulativ, prin utilizarea materialelor didactice
atractive, prin crearea de situa܊ii de învă܊are ܈i concretizarea acestora în experien܊e de
învă܊are, cadrul didactic permite dezvoltarea creativită܊ii copilului. grădini܊a
favorizează dezvoltarea autonomiei ܈i independen܊ei copilului, favorizând dezvoltarea
globală a acestuia.
Ceea ce trăim in această perioadă, reprezintă o situa܊ie aparte, iar măsurile luate
au fost extraordinare, fiind nevoie de solu܊ii de urgen܊ă ܈i de o adaptare din mers, atât
a cadrelor didactice, cât ܈i a copiilor ܈i părin܊ilor, deoarece era absolut necesară
continuarea învă܊ării ܈i a comunicării educa܊ionale.
Bibliografie:
x Boco ܈M., Jucan D., (2007) Teoria ܈i metodologia instruirii, Teoria ܈i metodologia
evaluării, Paralela 45, Pite܈ti.
Surse web: x https://www.edupedu.ro/dragos-iliescu-digitalul-atunci-cand-vine-inplus-fata-deeducatia-fata-in-fata-creste-cam-cu-20-25-efectul-e-o-corelatie-masivaintrenumarul-de-ore-petrecut-de-parinte-cu-copilulsiperforman/?fbclid=IwAR36fGIL8083ACzo3B6r2EEfA0GtPHW2rRYc6YQHaF7s
Q vF2It-s-mejoFw
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PROMOVAREA IMAGINII ܇COLII
PRIN ACTIVITĂ܉I EXTRACURRICULARE

Profesor: Mladin Adriana
Liceul Teoretic ,,Mihai Viteazul” Băile܈ti


ActivităĠile extracurriculare reprezintă totalitatea activităĠilor educative
organizate úi planificate în instituĠiile de învăĠământ sau în alte organizaĠii cu scop
educaĠional, desfăúurate în afara incidenĠei programelor úcolare, conduse de persoane
calificate, cu scopul formării personalităĠii elevului asigurată de educaĠia formală sau
dezvoltării altor aspecte particulare ale personalităĠii acestuia.
Scopul activităĠilor extraúcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale,
antrenarea elevilor în activităĠi cât mai variate úi bogate în conĠinut, cultivarea
interesului pentru activităĠi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul úcolar,
oferirea de suport pentru reuúita úcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor
personale úi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. ActivităĠile extraúcolare
se desfăúoară într-un cadru nonformal, ce permite elevilor cu dificultăĠi de afirmare în
mediul úcolar să reducă nivelul anxietăĠii úi să-úi maximizeze potenĠialul intelectual.
Oricât ar fi de importantă educaĠia curriculară realizată prin procesul de
învăĠământ, ea nu epuizează sfera influenĠelor formative exercitate asupra copilului.
Rămâne cadrul larg al timpului liber al copilului, în care viaĠa capătă alte aspecte decât
cele din procesul de învăĠare úcolară. Au menirea de a valorifica timpul liber al elevilor
într-un mod plăcut úi util úi de a-l transforma într-o sursă educaĠională. ActivităĠile
extraúcolare au un rol important în cultivarea gustului pentru lectură, pentru carte.
Elevii pot fi stimulaĠi să citească prin vizionarea de piese de teatru, filme istorice,
comedii, participând la lansări de cărĠi, prin dramatizarea unor opere literare cu diferite
ocazii, prin implicarea în desfăúurarea úezătorilor literare, a cercurilor de lectură úi a
atelierelor de scriere creativă. Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – educative să
primeze, dar să fie prezentate în mod echilibrat úi momentele recreative, de relaxare,
atunci rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. În legătură cu dezvoltarea creativităĠii
copiilor, pot fi date dascălilor următoarele îndrumări: gândirea creativă úi învăĠarea din
proprie iniĠiativă trebuie încurajate prin laudă. Trebuie promovat modul variat de
abordare a problemelor de manipulare a obiectelor úi a ideilor.
Elevii trebuie să fie îndrumaĠi să dobândească: o gândire independentă,
nedeterminată de grup, toleranĠă faĠă de ideile noi, capacitatea de a descoperi probleme
noi úi de a găsi modul de rezolvare a lor úi posibilitatea de a critica constructiv. Înainte
de toate, este însă important ca profesorul însăúi să fie creativ, pentru că numai aúa
poate să aducă în atenĠia elevilor săi tipuri de activităĠi extraúcolare care să le stârnească
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interesul, curiozitatea, imaginaĠia úi dorinĠa de a participa necondiĠionat la desfăúurarea
acestora.
Având in vedere faptul că trăim într-o societate multiculturală, din ce în ce mai
complexă, multiculturalismul este prezent chiar în úcoală, unde copiii aparĠinând unor
etnii diferite sunt puúi în situaĠia de a se tolera, de a colabora, de a realiza diverse
activită܊i împreună.
Globalizarea úi migraĠia sunt fenomene evidente în societatea contemporană, iar
elevii noútri se răspândesc prin toate colĠurile lumii, fiind constrân܈i să se adapteze întro lume diversă, să manifeste deschidere către valori multiple, aparĠinând unor culturi
diferite.
IntoleranĠa, rasismul sunt cauze care uneori generează conflicte. Prevenirea unor
astfel de fenomene este posibilă prin educaĠie, iar úcoala, prin demersurile sale, are
misiunea de a forma competenĠe interculturale, dar totodată prin activită܊ile întreprinse,
să asigure aplicarea acestora dincolo de zidurile úcolii. De aceea, este important ca
elevii noútri să îúi cunoască propriile elemente de identitate culturală, dar să le
aprecieze úi pe cele ale altora.
Cunoaúterea propriilor elemente de identitate naĠională: gastronomie, obiceiuri,
tradiĠii, frumuseĠea unor locuri, oameni de cultură, sunt importante, contribuind la
formarea unei viziuni corecte asupra lumii, în care comunicarea, toleranĠa úi empatia
iau locul prejudecăĠilor.
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PROIECT EDUCAğIONAL UNITI ÎN CUGET SI SIMTIRI
AN ùCOLAR 2021-2022

Coordonator: Prof. Inv. Primar Moldovan Elena Rodica
܇coala Gimnazială Petros, Comuna Baru, Judetul Hunedoara

ùCOALA GIMNAZIALĂ PETROS
COM. BARU, SAT PETROS, NR. 163
TEL / FAX: 0254 778 004
E – mail: scoalabaru@yahoo.com

PROIECT EDUCAğIONAL
AN ùCOLAR 2021-2022
UNITI ÎN CUGET SI SIMTIRI
Coordonator proiect: ùCOALA GIMNAZIALĂ PETROS, Comuna Baru, Judetul
Hunedoara, Prof. Moldovan Elena Rodica

ARGUMENT
Printre cele mai importante evenimente care au avut loc în istoria neamului
românesc se numără ܈i Unirea Principatelor Române, înfăptuită la data de 24 ianuarie
1859, sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza.
Realizările sale au fost semnificative, chiar dacă domnia lui a fost scurtă.
Îndeplinind programul unionist exprimat în adunările ad-hoc, reformele lui au
contribuit la modernizarea ܊ării.
Mul܊i poe܊i ܈i scriitori români au închinat numeroase pagini marelui eveniment
al Unirii. Noi, cadrele didactice, ܈i prin interdisciplinaritate, putem să trezim în
sufletele elevilor sentimentele nobile de dragoste ܈i pre܊uire fa܊ă de valorile neamului
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nostru. Elevii, prin cunoa܈tere, ajung să cinstească ܈i să fie mândri de pagina de istorie
a poporului român, scrisă de Alexandru Ioan Cuza.
Colaborarea dintre elevii din úcoala noastra este benefică pentru interrelaĠionarea
lor. Aceste activităĠi întregesc activitatea educativă a úcolii, aducând un surplus
informaĠional elevilor, completând condiĠiile concrete ale educaĠiei acestora. Elevii
devin capabili să înĠeleagă lumea în care trăiesc úi să o transforme, să recepteze úi să
transmită mesaje, exprimându-úi gândurile úi sentimentele fie prin comunicare verbală,
utilizând un limbaj bogat úi nuanĠat, fie prin creaĠii plastice.
TITLUL PROIECTULUI: TRADI܉II CULINARE LOCALE
OBIECTIVUL GENERAL
Sensibilizarea, responsabilizarea elevilor în legătură cu păstrarea ܈i transmiterea
valorilor neamului românesc.
OBIECTIVE SPECIFICE
x Îmbogă܊irea cuno܈tin܊elor elevilor despre marile evenimente istorice ale
neamului nostru;
x Cunoa܈terea semnifica܊iei, importan܊ei istorice a zilei de 24 ianuarie;
x Interpretarea cântecul Hora Unirii ܈i exersarea horei;
x Lecturarea unor texte literare ܈i recitarea unor poezii legate de eveniment;
x Realizarea unor compozi܊ii literare, plastice, practice pe teama Mica Unire;
x Participarea afectivă, activă, la activită܊ile desfă܈urate în grup;
x Stimularea ܈i promovarea capacită܊ilor creatoare ale elevilor prin organizarea de
expozi܊ii ܈i interpretare scenică;
x să-úi formeze unele trăsături pozitive de voinĠă úi caracter, úi o atitudine pozitivă
faĠă de sine úi faĠă de ceilalĠi.
x BENEFICIARI DIRECğI - elevi, cadre didactice
INDIRECğI - părinĠi, alte cadre didactice, comunitatea
COORDONATOR PROIECT:
Prof. Moldovan Elena Rodica - ܇coala Gimnaziala Petros, Comuna Baru, Judetul
Hunedoara
TIMP- anul scolar 2021-2022
x PARTICIPANğI- elevi úcolii
x CONDIğII PRELIMINARE
 Grupuri Ġintă: elevii participanĠi la proiect, cadre didactice, părinĠi, membri ai
comunitatăĠii locale
 Perioada de derulare a proiectului: 20-24.01 2022
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x ACTIVITĂğI
a) CAMPANIE DE MEDIATIZARE
x

promovarea proiectului de catre úcoala stabilirea modului de lucru
b) ACTIVITATI SPECIFICE

x
x
x
x
x

Prezentare Power Point;
Citirea expresivă a unor fragmente literare ܈i recitarea unor poezii;
Interpretarea cântecului Hora Unirii ܈i exersarea pa܈ilor de horă;
Compozi܊ii literare;
Realizarea expozi܊iei cu lucrări plastice, practice realizate de elevi.

REZULTATE
x Dezvoltarea/consolidarea sentimentului patriotic la elevi;
x Îmbogă܊irea cuno܈tin܊elor elevilor;
x Stimularea creativită܊ii, expresivită܊ii prin intermediul literaturii, educa܊iei
muzicale, educa܊iei plastice;
x Sensibilizarea, responsabilizarea elevilor în legătură cu păstrarea ܈i transmiterea
valorilor neamului românesc.
RESURSE UMANE:
x Elevi
x Cadre didactice
x PărinĠi
RESURSE MATERIALE:
x materiale informative (pliante, broúuri, etc )
x aparate foto.
RESURSE FINANCIARE: - autofinanĠare;
EVALUARE
x
x
x
x
x
x
x

Analiza produselor activităĠii (să respecte cultura úi tradiĠia populară)
Realizarea unei expoziĠii;
Prezentări ppt;
Centralizarea activităĠilor;
Realizarea portofoliului;
Diplome.
IMPACT
Prin acest proiect, stimulăm comunicarea si senzibilizăm comunitatea privind
trecutul istoric.
x Creúterea implicării părinĠilor în activităĠile ܈colii fa܊ă în fa܊ă /online.
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PROGRAMUL ACTIVITĂğILOR
ANUL

LUNA/ZIUA

2022

20
IANUARIE

- promovarea proiectului de către úcoala
coordonatoare
-stabilirea modului de lucru

2022

21
IANUARIE

semnifica܊ia zilei de 24 ianuarie;
prezentare Power Point despre Unirea
Principatelor Române;
lecturarea unor fragmente din operele unor scriitori
cunoscu܊i, pe tema data (ex.: Mo ܈Ion Roată ܈i
Unirea, Mo ܈Ion Roată ܈i Cuza Vodă-de Ion
Creangă ܈.a.);
recitarea unor poezii; expozi܊ie cu lucrările
realizate
Evaluare- online-incheierea lucrărilor proiectului;

24 IANUARIE

ACTIVITATEA

Etapa finală- Concursuri prezentare ppt,
premierea tuturor castigătorilor.
Diplome.
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PROMOVAREA IMAGINII ܇COLII


Profesor pentru învă܊ământul pre܈colar: Moldovan Ionela
Colegiul Tehnologic Spiru Haret, Piatra Neam܊

În zilele noaste, unitatea de învă܊ământ trebuie să fie pregătită să facă fa܊ă unor
cerin܊e tot mai complexe din partea societă܊ii contemporane ܈i să î܈i revendice locul
său în via܊a copiilor pe care îi educă dar ܈i în centrul comunită܊ii. Cerin܊ele
beneficiarilor fac din unitatea de învă܊ământ un cadru viu, un mediu în continua
schimbare. Internetul, privit cu reticen܊ă ini܊ial, a devenit acum un mediu de promovare
nelimitat, prin care o ܈coala î܈i poate construi o imagine.
Deschiderea spre nou se realizează datorită cadrelor didactice pregătite, care
intervin în favoarea acestei dezvoltări continue a ܈colii. Analizând ceea ce se cere de
la unitatea de învă܊ământ, putem stabili ܈i cum anume o putem promova. Beneficiarii,
atât direc܊i, cât ܈i indirec܊i (elevii, părin܊ii, angajatorii) sunt cei ce intră în contact cu
mediul ܈colar, comunitatea fiind astfel influen܊ată de ܈coala.
Promovarea imaginii instituĠiei úi factorilor ce îúi asumă responsabilităĠile în
procesele de descentralizare úi asigurare a calităĠii este sus܊inută de personalizarea
ofertei educaĠionale la nivel instituĠional prin diversificarea úi flexibilizarea acesteia în
funcĠie de nevoile úi interesele partenerilor úi beneficiarilor procesului educational.
Crearea úi promovarea unei imagini instituĠionale pozitive în comunitate se realizează,
în primul rând, prin rezultatele educa܊ionale pozitive ale elevilor, părin܊ii fiind, în
principiu, primii interesa܊i de acest aspect.
Crearea acestei imagini se realizează prin fiecare cadru didactic din institu܊ie,
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educa܊ie
individualizată, adaptată la particularită܊ile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice
în strategii de predare atractive vor crea o imagine pozitivă asupra ܈colii. Promovarea
imaginii institu܊iei se realizeaza ܈i prin elaborarea unor proiecte la nivel local care să
vizeze multiplicarea experienĠei pozitive úi a exemplelor de bună practică în
managementul institu܊ional
Activită܊ile extra܈colare sprijină promovarea imaginii institu܊iei ܈colare.
Activită܊ile de acest gen, cu o deosebită influen܊ă formativă, au la bază toate formele
de ac܊iuni turistice, ateliere de crea܊ie, concursuri ܈i parteneriate cu alte institu܊ii.
Activită܊ile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica ܈i creativă de a
ocupa timpul liber al elevilor, institu܊ia de învă܊ământ ce promovează astfel de activită܊i
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât ܈i jude܊ean sau
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na܊ional. Activitatea extracurriculară e o componentă educaĠională valoroasă úi
eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenĠie, adoptând el, în primul
rând, o atitudine deschisă ܈i inovativă, atât în modul de realizare al activităĠii, cât úi în
relaĠiile cu elevii, asigurând o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă
a elevilor.
Promovarea imaginii pozitive a institu܊iei ܈colare se realizează prin publicarea
tuturor reu܈itelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele
܈i produsele activită܊ilor. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu
doar că putem ܊ine la curent părin܊ii cu tot ce se întâmplă în ܈coala, dar putem promova
activită܊ile ܈i implicit ܈coala în cadrul căreia acestea se desfă܈oară.
Prin combaterea violen܊ei din unitatea ܈colară, reducerea incidentelor din cadrul
acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleran܊ei ܈i a unui spirit moral-civic
pozitiv în care elevii se integrează cu u܈urin܊ă, se creează, treptat, o imagine pozitivă a
܈colii.
În concluzie, imaginea ܈colii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce
a܈teaptă ܈i au nevoie: educa܊ie de calitate, accesul la ofertele educa܊ionale,
individualizarea învă܊ării, combaterea discriminării, reducerea violen܊ei, promovarea
unui comportament moral pozitiv ܈i participarea la activită܊i extra܈colare. ܇coala
noastră, în ochii comunită܊ii, este rezultatul unei munci constante.
Educa܊ia de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice,
fiecare contribuind individual asupra imaginii de ansamblu a institu܊iei ܈colare.
Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece această imagine pozitivă se
creează greu ܈i se poate pierde rapid.
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PROMOVAREA IMAGINII ܇COLII

Prof. înv. primar Moldovan Mirela
ùcoala Gimnazială “Toma Cociúiu” Blaj


În zilele noaste, unitatea de învă܊ământ este pregatită să facă fa܊ă unor cerinte tot
mai complexe din partea societă܊ii contemporane ܈i î܈i revendică locul său în via܊a
copiilor pe care îi educă, dar ܈i, în centrul comunită܊ii pe care o influen܊ează constant.
Cerin܊ele beneficiarilor fac din unitatea de învătămănt un cadru viu, un mediu în
continua schimbare. Internetul, privit cu reticen܊ă ini܊ial, a devenit acum un mediu de
promovare infinit, prin care o ܈coala î܈i poate construi o imagine.
Deschiderea spre nou se realizeaza datorită cadrelor didactice pregătite care
intervin in favoarea acestei dezvoltări continue a ܈colii. Analizand ceea ce se cere de
la unitatea de învă܊ământ, putem stabilii ܈i cum anume o putem promova. Beneficiarii
atât direcĠi, cât úi indirecĠi (elevii, părintii) sunt cei ce intră în contact cu mediul ܈colar,
comunitatea fiind astfel influen܊ată de ܈coala.
Promovarea imaginii instituĠiei úi factorilor ce îúi asumă responsabilităĠile în
procesele de descentralizare úi asigurare a calităĠii, personalizarea ofertei educaĠionale
la nivel instituĠional prin diversificarea úi flexibilizarea acesteia în funcĠie de nevoile
úi interesele partenerilor úi beneficiarilor procesului educational ܈i educaĠiei. Crearea
úi promovarea unei imagini instituĠionale pozitive în comunitate se realizează, în
primul rând, prin rezultatele educa܊ionale pozitive ale elevilor, părin܊ii fiind interesa܊i
în principiu de acest aspect.
Crearea acestei imagini se realizeaza prin fiecare cadru didactic din institu܊ie,
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educa܊ie
individualizată, adaptă la particularitătile elevului, folorirea mijloacelor tehnologice în
strategii de predare atractive vor înbunătă܊ii crea o imagine pozitiva asupra ܈colii.
Armonizarea ofertei de servicii educaĠionale úi formare permanentă cu nevoile
specifice identificate în unitatea úcolară úi comunitatea locală.
Colaborarea eficientă cu toĠi reprezentanĠii minorităĠilor etnice prin promovarea
unor proiecte focalizate pe reducerea abandonului úcolar prin Comisia de Combatere a
Discriminarii în Mediul ܇colar. Integrarea elevilor în ܈coala prin promovarea
interculturalita܊ii ܈i susĠinerea elevilor cu dezavantaj social úi conduite de risc, dar ܈i
susĠinerea elevilor în abilităĠi.
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Promovarea imaginii institu܊iei se realizeaza prin elaborarea unor proiecte la
nivel local care să vizeze multiplicarea experienĠei pozitive úi a exemplarelor de bună
practică în managementul institutional.
Activită܊ile extra܈colare sprijină promovarea imaginii institu܊iei ܈colare. Copilul
traie܈te într-o lume dominată de mass media, influen܊ele nefaste ale televizorului ܈i
calculatorului ac܊ionând asupra sănătă܊ii psihice ܈i morale. Acestea contribuie la
transformarea elevilor în persoane incapabile de a se controla comportamental ܈i
emotional. Activită܊ile de acest gen, cu o deosebită influentă formativă, au la bază
toate formele de ac܊iuni turistice, ateliere de creatie, concursuri ܈i parteneriate cu alte
institu܊ii
Activită܊ile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica ܈i creativă de a
ocupa timpul liber al elevilor, institu܊ia de învătământ ce promovează astfel de activită܊i
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât ܈i jude܊ean sau
na܊ional. Activitatea extracurriculară e o componentă educaĠională valoroasă úi
eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenĠie, adoptând el, în primul
rând, o atitudine creatoare, atât în modul de realizare al activităĠii, cât úi în relaĠiile cu
elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a
elevilor.
Promovarea imaginii pozitive a institu܊iei ܈colare se realizează prin publicarea
tuturor reu܈itelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face ܈coala accesibila.
Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ܊ine la curent
părin܊ii cu tot ce se întâmplă în ܈coala, dar putem promova activită܊ie ܈i implicit ܈coala
în cadrul căreia acestea se desfă܈oară.
Prin combaretea violen܊ei din unitatea ܈colară, reducerea incidentelor din cadrul
acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleran܊ei ܈i a unui spirit moral-civic
pozitiv în care elevii se integrează cu u܈urin܊ă crează o imagine pozitivă a ܈colii.
În concluzie, imaginea ܈colii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce
au ace܈tia nevoie: educa܊ie de calitate, accesul la ofertele educa܊ionale, individualizarea
învă܊ării, combaterea discriminarii, reducerea violentei, promovarea unui
comportament moral pozitiv, ܈i participarea la activita܊i extra܈colare. ܇coala noastră,
în ochii comunită܊ii, este rezultatul unei munci constante.
Educa܊ia de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice,
fiecare contribuind individual asupra imaginii, de ansamblu, a institu܊iei ܈colare.
Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece aceasta imagine pozitivă se
crează greu ܈i se poate pierde rapid.
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PROMOVAREA IMAGINII ܇COLII


Profesor învăĠământ primar Claudia Daniela Moldovan-Vernica,
Liceul Tehnologic Electrotimiú, Timiúoara

Misiunea noastră este de a asigura dezvoltarea fiecărui elev la potenĠialul său
maxim, punând accentul pe însuúirea valorilor promovate prin filosofia educaĠională a
úcolii în vederea dobândirii de competenĠe care să-i permită continuarea studiilor
pentru desăvârúirea formării profesionale în concordanĠă cu nevoile personale úi
cerinĠele sociale.
Noi suntem clasa a ll-a úi facem parte din alternativa Step by step. Specificul
alternativei Step by step este tocmai de a forma o comunitate úcolară care să
funcĠioneze ca o familie. Programul este 8-16, întâlnirea de dimineaĠă are loc pe covor,
orele se desfăúoară la centre, se lucrează prin cooperare, la o masă sunt úase elevi, luăm
masa de prânz împreună, avem o pauză de joacă după, sunt multe aspecte de-a lungul
unei zile care conduc la sentimentul de apartenenĠă la o familie, care transformă úcoala
într-o adevărată casă.
Din această perspectivă finalităĠile unităĠii noastre úcolare au în vedere formarea
unui absolvent în măsură să decidă asupra propriei cariere, a dezvoltării sale
intelectuale úi profesionale, activ integrat în viaĠa socială. Pentru atingerea acestui
deziderat activitatea instructiv-educativă din úcoala noastră trebuie să conducă către
realizarea următoarelor finalităĠi:
-formarea capacităĠii de a reflecta asupra lumii, de a formula úi de a rezolva
probleme, relaĠionând cunoútinĠe din diferite domenii;
-dobândirea unor solide cunoútinĠe de cultură generală;
-valorizarea experienĠei personale;
-dezvoltarea competenĠelor funcĠionale esenĠiale pentru reuúita socială
(comunicare, gândire critică);
-formarea autonomiei morale.
Astfel, lecĠiile úi activităĠile extraúcolare se organizează în aúa fel încât să
permită:
-cultivarea unui mediu úcolar centrat pe valori úi relaĠii democratice,
responsabilitate úi profesionalism;
-crearea unui climat socio-afectiv securizant în spaĠiul úcolar;


529

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, februarie, 2022
-realizarea cooperării reale în cadrul úcolii vizând calitatea actului educativ în
beneficiul elevului;
-promovarea "imaginii úcolii" prin încurajarea iniĠiativelor extraúcolare comune
elevi-profesori-părinĠi.
Pentru a crea această legătură în úcoala noastră am organizat diverse activităĠi în
care a fost implicată întreaga comunitate.
La ,,Târgul Toamnei,, părinĠi úi copii au participat împreună în curtea úcolii,
elevii au prezentat un spectacol, uneori am organizat un ,,Carnaval al toamnei,, úi
împreună ne-am bucurat de roadele toamnei.
De Moú Nicolae a participat întreaga comunitate, s-a mers prin cartier úi apoi
serbarea úi darurile au avut loc în curtea úcolii.
La fel, părinĠii au participat la diverse serbări organizate de Crăciun úi de 1
Decembrie.
Toate acestea consider că ne-au îmbogăĠit pe toĠi cu noi experienĠe úi au adus un
plus în familia noastră, de la úcoală sau de acasă, deja nu mai contează, important este
că ne putem adapta úi putem merge mai departe împreună úi tot mai puternici. Oricum,
această experienĠă ne îmbogăĠeúte pe toĠi úi sper să profităm cu toĠii de aceste noi
oportunităĠi, noua generaĠie fiind cea mai avantajată.
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MIXUL DE MARKETING
ÎN PROMOVAREA IMAGINII ܇COLII


Prof. dr. ing. DINU Monica – Gabriela
Colegiul Economic „Viilor”, Bucure܈ti


Colegiul Economic „Viilor” a luat fiin܊ă în anul 1953 ca „܇coala Profesională de
Ucenici“, denumire pe care o va păstra până în anul 1960. Inspirată din ܈colile Fran܊ei
܈i Austriei, Colegiul Economic „Viilor” a vrut să reprezinte un exemplu în ceea ce
prive܈te alimenta܊ia ܈i turismul ܈i să dezvolte for܊a de muncă din aceste domenii.
Liceul este specializat în turism, alimenta܊ie ܈i economie (în special primele
două) ܈i cu to܊ii profită de acest lucru. Se fac simpozioane, mai ales gastronomice,
proiecte ܈i practică. La economie se face practică în supermarketuri ܈i hipermarketuri.
Alimenta܊ia ܈i turismul sunt cuplate, acestea fiind practicate la restaurantele, respectiv
recep܊iile hotelurilor. Bobocii fac practică în primele trei săptămâni după finalizarea
anului ܈colar ܈i clasele de a 10-a, a 11-a ܈i a 12-a, pe parcursul anului.
Există absolven܊i care au fost recunoscu܊i ca ospătari în Canada ܈i S.U.A,
reprezentând o mândrie pentru Colegiul Economic „Viilor”.
Având o tradi܊ie veche în spate, liceul a cunoscut perioade de apreciere timp de
multe genera܊ii. Plecând de la oferte educa܊ionale valoroase ܈i de la profesori foarte
bine pregăti܊i, genera܊ii de absolven܊i au găsit locuri de munca bine plătite.
În trecut, nu se punea accentul pe o promovare în sine a serviciilor oferite de
liceu. Acestea se ܈tiau aproape din genera܊ie în genera܊ie, ca în folclor. Astfel rudele
absolven܊ilor deveneau elevi ai liceului ܈i tradi܊iile erau bine păstrate. Agen܊ii
economici din HORECA apreciau elevii Colegiului Viilor, care de multe ori aveau
chiar întâietate la angajare.
În anii ace܈tia, nu chiar după 1989, ci mai aproape de zilele noastre am sim܊it
mai mult ca oricând să apelăm la promovarea imaginii liceului. Făcând apel la tradi܊ie,
la reu܈itele pe care le putem ob܊ine, la proiectele pe care le derulăm, pe scurt, la
evenimente.
Mediul on line a ajutat promovarea liceului prin prezen܊a mai ales în social
media: Facebook, Instagram, dar ܈i prin posibilitatea creării paginii proprii de web,
ceva obi܈nuit în zilele noastre. Pagina de web găzduie܈te realizările liceului ܈i are
vizibilitate na܊ională. Dar ܈i presa scrisă a ajutat mult la promovare, chiar dacă impactul
la cititori a scăzut în ultimii ani. Aici avem ca exemplu apari܊ia reclamei despre liceu
în ghidul serviciilor.
Televiziunea na܊ională a jucat un rol important în promovarea liceului. Au fost
numeroase emisiuni televizate în care numele liceului a fost men܊ionat.
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Pentru promovarea imaginii liceului există două publica܊ii cu ISSN, Eroica
„Viilor” ܈i Excelsior, în care sunt reunite toate activită܊ile elevilor realizate împreună
cu profesorii ܈i bibliotecara liceului. Eroica „Viilor” este revista care aduce un omagiu
Eroilor Neamului prin comemorarea momentelor importante din istorie. Activită܊ile se
derulează în cadrul cercului Cultul Eroilor coordonat de bibliotecara liceului.

Promovarea prin evenimente a imaginii liceului s-a realizat prin participarea la
numeroase activită܊i, fie individual, fie ca membrii ai diverselor organiza܊ii de profil (
ex AEHT- organiza܊ie interna܊ională de turism cu sediul în Belgia ) sau prin
organizarea anuală a Simpozionului Interna܊ional Educa܊ia nutri܊ională ܈i provocările
lumii contemporane.
Modalită܊ile moderne de promovare a imaginii liceului sunt abordate împreună
cu modalită܊ile clasice de promovare, pentru a mări impactul asupra cititorilor, cu
scopul clar de a face cunoscut Colegiul Economic „Viilor”.
Bibliografie:
1. https://adevarul.ro/educatie/scoala/foto-meseriile-preferate-candidatii-scolileprofesionale-alese-astfel-permita-elevilor-slujbe-occident1_5581a1fecfbe376e35628839/index.html
2. 6:07, YouTube, Marian Du܊ă, în direct, de la Colegiul Economic ”Viilor”.
Elevii pregătesc o mie de por܊ii, încărcat de: Neatza cu Răzvan si Dani. 20 mai 2018
3. https://colegiulviilor.ro/
4. https://www.facebook.com/search/top?q=colegiul%20economic%20viilor



532

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, februarie, 2022
Promovarea imaginii scolii din perspectiva activitatii online


Prof. înv. primar Morteciu Elena
Liceul Teoretic “Constantin Angelescu”, Ianca, jud. Braila


Imaginea unei unită܊i ܈colare este determinată de un ansamblu de criterii, reguli
úi interpretări ce sunt structurate de-a lungul timpului úi transmise prin tradiĠie,
modificate úi îmbogăĠite succesiv cu elemente noi, acceptate si asimilate de comunitate.
Institu܊iile educative au început să adopte strategii mai sofisticate de promovare a
imaginii care să le deosebească de concuren܊ă, competi܊ia mare determinând o cre܈tere
a nevoii de a se diferen܊ia, deci de a căpăta un renume. ”Promovarea imaginii apare ca
o func܊ie a cât de bine reu܈e܈te compania să răspundă nevoilor clien܊ilor; ea este
rezultatul unui marketing eficient, mai degrabă decât baza sa. Imaginea stă la baza
produsului sau serviciului ܈i, de cele mai multe ori, ea reflectă întreaga experien܊ă pe
care consumatorul o are cu produsul sau serviciul respective.” (Paul Temple)
O imagine bună a institu܊iei are o influen܊ă covâr܈itoare asupra succesului ei ܈i
asupra percep܊iei în rândul publicului larg. Dimpotrivă, o imagine negativă afectează,
uneori într-o manieră incredibilă, succesul institu܊iei. Ca să fie eficientă, imaginea
trebuie să evoce ceva, să spună ceva, trebuie să invite, în esen܊ă, la un posibil ܈i
permanent dialog, fie că este direct fa܊ă în fa܊ă sau în mediul online. Activită܊ile ܈colare
la nivel online se desfă܈oară în confortul unui mediu cunoscut de elevi, bazat pe
încredere ܈i siguran܊ă, iar acest lucru favorizează o învă܊are eficientă ܈i durabilă. În
plus, cei mici pot parcurge materialele video în ritmul propriu, în func܊ie de nevoile ܈i
interesele individuale.
Activită܊ile online propuse de cadre didactice reprezintă un suport educativ, care
nu numai că sus܊ine petrecerea unui timp de calitate în mediul online, ci ܈i sus܊ine
dezvoltarea personalită܊ii copilului. Fiecare elev este diferit, fiecare elev are un parcurs
propriu ܈i un tip de învă܊are specific de care se ܊ine cont în crearea unor activită܊i
educative cât mai diverse.
Imaginea unei ܈coli este ansamblul reprezentărilor care îi sunt asociate unei
identită܊i specifice de către to܊i actorii implica܊i în activită܊ile ܈colare-profesori, elevi,
părin܊i, autorită܊i, mass media. Imaginea ܈colii este un complex constituit din istoria
organiza܊iei ܈colare, calitatea ofertei educative, performan܊ele sale ܈i stabilitatea
institu܊ională, prestigiul în comunitate. În conturarea unei strategii de optimizare a
imaginii unei ܈coli, se ܊ine cont, în primul rând, de obiectivele institu܊iei ܈colare, dar ܈i
de orizontul de a܈teptare.
Factorul principal în crearea imaginii ܈colii îl reprezintă calitatea procesului
instructiv ܈i educa܊ia asociată cu calitatea cadrelor didactice.
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Imaginea unei ܈coli este cel mai bine promovată prin ac܊iunile desfă܈urate, în
contextul domeniului de activitate. Astăzi ܈colile sunt nevoite să intre în competi܊ie
între ele, pe baza identificării imaginii lor publice de către utilizatorii serviciilor lor.
Locul central în actul de construire a imaginii unei ܈coli este conferit de calitatea tuturor
proceselor instructive ܈i educative care au loc în ܈coală, calitate regăsită în nivelul de
satisfac܊ie al beneficiarilor:elevi, părin܊i, comunitate fa܊ă de serviciile oferite de ܈coală.
Imaginea ܈colii propusă pentru spa܊iul public ܈i implicit pentru mass-media
cuprinde, în mod obligatoriu, obiectivul fundamental al ܈colii -instruirea ܈i educarea
copiilor, iar elementul decisiv în acest proces rămâne profesorul, inclusiv în contextul
tehnologizării accelerate a învă܊ământului.
Tot mai pregnant apare astăzi, necesitatea formării úi promovării imaginii úcolii
atât ca entitate de ansamblu, dar úi a fiecărui cadru didactic în parte.. ùcolile aleg să
comunice, intuitiv sau, mai rar, pe baze profesioniste, prin intermediul site-urilor sau
blogurilor úcolare, al forumurilor (de regulă oficiale sau consacrate, ale inspectoratelor
etc), dar úi prin intermediul reĠelelor de socializare, al comunicatelor úi conferinĠelor
de presă, al articolelor úi emisiunilor radio-tv, al pliantelor, revistelor úcolare úi al
tuturor ieúirilor în sfera publică: participări la concursuri, la activităĠi sau la orice tip
de eveniment susceptibil de a genera o imagine pozitivă.
Bibliografie:
***”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
***https://ccdtulcea.ro/wp/wp-content/uploads/revista/15/12-VlaicuDaniela_Importanta promovarii-imaginii.p
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Manualele alternative – mijloacele didactice
ale profesorului de azi

Profesor MO܇ESCU ANTOANELA EMANUELA
܇COALA GIMNAZIALĂ ,,SFIN܉II ÎMPĂRA܉I”, GALA܉I

„Sentimentul iubirii îl scoate pe om dintr-o stare obiúnuită a vieĠii úi-l aruncă într-un
teritoriu aflat dincolo de limitele existenĠei perfect comercializate”1
The purpose of studying the Romanian language during school is to train a young
person with a basic literary culture, able to understand the world, to communicate with
others and to know the ancestral traditions and customs. The school curriculum
provides for the study of the poetry of customs only in the seventh grade “Doina, the
myth and rituals”.
In some textbooks the poetry of habits appears in proposed texts for further
reading. I conducted a study on this topic, analyzing each textbook of Romanian
language and literature of the seventh grade.
Pentru a ilustra mai bine modul de aplicare a unor obiceiuri úi tradiĠii româneúti
din zona Moldovei, voi prezenta câteva proiecte didactice úi proiecte educative,
desfăúurate de-a lungul timpului în cadrul orelor de limba úi literatura română, pornind
de la manualele úcolare pentru clasele V-VIII.
Selectarea úi structurarea propriu-zisă a textelor de bază úi a celor auxiliare, a
secvenĠelor de comunicare, a exerciĠiilor, precum úi a materialelor ilustrative, ce aparĠin
autorilor de manuale.
Manualele alternative au bine organizate de unităĠile de conĠinut în capitole
integrate în limbă úi literatură. Noul curriculum permite atât racordarea studiului limbii
úi literaturii române la cele mai recente evoluĠii din domeniul didacticii pe plan
internaĠional, cât úi recuperarea tradiĠiilor valoroase ale úcolii româneúti.
Scopul studierii limbii român e în perioada úcolarităĠii este acela de a forma un
tânăr cu o cultură literară de bază, capabil să înĠeleagă lumea, să comunice cu cei din
jure, să fie sensibil la frumosul din natură, să cunoască tradiĠiile úi obiceiurile
strămoúeúti, să cunoască hrana spirituală a poporului român din cele mai vechi timpuri
úi până astăzi.
Programa úcolară prevede studierea poeziei obiceiurilor numai la clasa a VII-a
„Doina, mitul úi ritualuri”.

1

Ivan Evseev, Simboluri folclorice, Editura Facla, Cluj-Napoca, 1987, p. 46
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Studiind manualele alternative pentru clasa a VII-a am remarcat, că nu în toate
acestea, poezia obiceiurilor este trecută la textele obligatorii pentru studiu. În unele
manuale ea apare la texte propuse pentru lectură suplimentară (texte auxiliare)
De asemenea, pentru a observa modul în care este tratată poezia obiceiurilor în
manualele alternative, mă voi opri la fiecare manual de limba română de clasa a VII-a,
manuale ce aparĠin diferitelor edituri.
1. Editura Art Klett, autori Anca Davidoiu-Roman, Horia Corcheú.
Manualul are ca texte suport poezii lirice specifice folclorului românesc numite
doine, dorul este cuvânt-cheie ca în fragmentele următoare: „Flori alese din poezia
populară”, „Doine úi strigături din Ardeal” de I.V. Iarnik úi A. Bîrseanu, „Izvoare
fermecate” de Cicerone Theodorescu, „Poezii populare ale românilor” de Vasile
Alecsandri.
Se explică în manual ce este dorul, din ce limbă provine cuvântul „dor” (latina
populară), cu ce sentiment se asociază în folclor, ce este mitul, ce este Dragobetele,
care sunt obiceiurile împrumutate din culturile occidentale.
De asemenea, sunt prezentate sentimentele úi emoĠiile legate de anumite
obiceiuri úi tradiĠii prezente frecvent în lirica úi în epica populară, fiind adeseori surse
de inspiraĠie pentru operele culte.
Dorul este un sentiment complex care exprimă o dorinĠă puternică de a revedea
pe cineva sau ceva drag, de a reveni la o stare emoĠională care te-a marcat, fiind un
amestec de bucurie, tristeĠe, suferinĠă. Este un cuvânt care prin multiplele sale sensuri
exprimă viaĠa afectivă profundă úi bogată a românilor, ataúaĠi de comunitatea în care
trăiesc, de Ġară, de persoanele apropiate. Cuvântul vine din latina populară, de la dolus,
care însemna durere fizică úi morală, dar în română se îndepărtează de la sensul
originar, căpătând o semnificaĠie specială. În poezii lirice specifice folclorului
românesc, numite doine, dorul este un cuvânt-cheie.
a „Mult mi-e dor úi mult b.„Frunză verde mărăcine, c „Coborând din deal în
Nimic se prinde de mine! vale
mi-e sete
Să văd frunza-n codru De când dorul m-a lovit
Mi-a ieúit doru-n cărare.
MinĠile mi-au rătăcit;
verde,
Doru prinde-a mă-ntreba:
Să mai strâng vreo úapte De când dorul m-a cuprins Doru-mi-i de cineva?
Sufletul mi s-a aprins!"
cete!"
Eu la dor am prins a-i
Flori alese din poezia
spune:
populară
- Măi dorule, măi nebune!
b „Cine n-are dor pe luncă
- Mai văzut-ai om pe lume
Nu úti' luna când se culcă
- Să nu-i fie dor de nime?"
ùi noaptea câtu-i de
lungă!"
Doine úi strigături din Poezii
populare
ale Izvoare fermecate,
Ardeal,
românilor,
Cicerone Theodorescu
J.U. Jarnik si A. Bîrseanu Vasile Alecsandri
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Dorul se asociază, adeseori, în folclor cu sentimentul de iubire, de care este legat
unul dintre miturile fundamentale ale culturii române moderne, mitul Zburătorului.
Imaginat ca o fiinĠă fantastică malefică, simbolizând criza adolescentină, Zburătorul
apare doar noaptea, ca un úarpe cu aripi, ca o flacără sau ca un zmeu, intrând în casă
pe horn, pe gaura cheii, prin crăpăturile uúii sau ale ferestrelor úi transformându-se întrun flăcău frumos. Fetele chinuite de Zburător slăbesc úi se îmbolnăvesc de „lipitură”,
fiind salvate de babe prin descântece.
Mitul este amintit prima dată de Dimitrie Cantemir în Descrierea Moldovei úi a
fost valorificat de Ion Heliade Rădulescu în balada Zburătorul. Mihai Eminescu a
folosit acest mit în Călin (file din poveste) úi în Luceafărul.
DOINA, MITUL, RITUALUL
Sentimentele úi emoĠiile legate de anumite obiceiuri úi tradiĠii sunt prezente
frecvent úi în lirica úi epica populară, fiind adeseori surse de inspiraĠie pentru operele
culte.
Doina este opera lirică a folclorului românesc prin care se redau sentimente
variate (dor, dragoste, revoltă etc.). Expresie a unui sentiment individual, doina capătă
valoare general umană, transformându-se într-un dialog al omului cu întreaga lume.
Mai greu de definit din punct de vedere literar, sub aspect muzical doina este o melodie
cu scară unitonală úi ritm liber. George Enescu considera că dorul, sentimentul cel mai
des cântat în doină, este o „caracteristică originală a cântecelor româneúti". Valoarea
doinei a fost recunoscută în 2009, când a fost inclusă de UNESCO în lista
Patrimoniului Cultural Imaterial al UmanităĠii.
Mitul este o povestire fabuloasă care cuprinde credinĠele populare despre
originea universului, a fenomenelor naturale, despre zei úi eroi legendari. Mircea Eliade
arată că mitul plasează întâmplările într-un timp al „începuturilor" în care fiinĠe
supranaturale acĠionează în vederea apariĠiei unei noi realităĠi, ce poate fi un
comportament uman, o specie vegetală, un fenomen natural.
Ritualul este un ceremonial desfăúurat după anumite reguli, într-un cadru
solemn, în momente importante ale existenĠei umane (naúterea, căsătoria, moartea), în
anumite etape ale muncilor tradiĠionale (semănat, recoltat), la trecerea de la un anotimp
la altul. în cultura română, ritualul este strâns legat de folclor úi se însoĠeúte de cântece,
rar de versuri recitate, ca în cazul pluguúorului sau al oraĠiilor de nuntă.
APLICAğII PENTRU CLASA A VII-A
1. Precizează ce sentiment dominant este transmis în versurile doinei. Ce relaĠie
se stabileúte între sufletul omului úi doină?
„Doină, doină, cântic dulce!
Când te-aud nu m-aú mai duce.
Doină, doină, viers cu foc!
Când răsuni eu stau în loc. [...]
Doina zic, doina suspin,
Tot cu doina mă mai Ġin
Doina cânt, doina úoptesc
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Tot cu doina vieĠuiesc."
Poezii populare ale românilor,
culegere de Vasile Alecsandri
Provocări: TEMĂ
Citeúte mitul lui Eros úi Psyche din Prima mea carte de mitologie, ori dintr-un
alt volum care istoriseúte mituri. Rezumă naraĠiunea úi prezint-o din scaunul autorului.
În celelalte manuale de limba úi literatura română pentru clasele V-VII sunt
tratate elementele de inteculturalitate, valori ale culturii populare în spaĠiul românesc,
obiceiuri úi tradiĠii în cultura românească.
De asemenea, mă voi opri la manualul de limba úi literatura română pentru clasa
a VI-a, Editura Didactică úi Pedagogică, autori Mariana Norel, Petru Bucurenciu.
Mihaela Dragu. Se explică în acest manual valorile culturii populare în spaĠiul
românesc, obiceiuri úi tradiĠii în cultura românească. Manualul pune accent pe tradiĠiile
úi obiceiurile din regiunea în care locuim úi din România. Se porneúte de la un text nonliterar, pentru a afla mai multe informaĠii despre obiceiurile úi despre însemnătatea lor,
text preluat de pe un site (www.travelguidromania.ro) . Există úi exerciĠii pe marginea
textului (pag. 33-34) Dincolo de text, manualul propune realizarea unei dezbateri în
clasă, referitoare la importanĠa cunoaúterii obiceiurilor úi tradiĠiilor din alte zone ale
Ġării sau ale lumii, dar úi alegerea unui obicei sau a unei tradiĠii dintre cele numite de
colegii dintr-o altă grupă úi realizarea unui proiect despre acesta/aceasta. Proiectul se
poate realiza úi sub forma unei broúuri, a unei prezentări Power-Point sau a unui clip
video.
BIBLIOGRAFIE:
1. Alecsandri, Vasile, Poezii populare ale românilor, Biblioteca pentru to܊i,
Editura Minerva, Bucure܈ti, 1973;
2. Alecsandri, Vasile, Doine, pasteluri, poezii populare, Editura Litera,
Bucure܈ti,2018;
3. Alexandru Dobre, Cercetarea úi punerea în valoare a culturii tradiĠionale,
Academia Română. FundaĠia NaĠională pentru ùtiinĠă úi Artă. Institutul de
Istorie úi Teorie Literară „G. Călinescu”, Bucureúti, 2004;
4. Alexandru Dobre, Enciclopedia culturii tradiĠionale româneúti. Studii
monografice, Academia Română. FundaĠia NaĠională pentru ùtiinĠă úi Artă.
Institutul de Istorie úi Teorie Literară „G. Călinescu”, Bucureúti, 2001;
5. Alexandru Dobre, Etnologi úi etnologie. Etnologie juridică, Editura Terra EM,
Bucureúti, 2008;
6. Alexandru Dobre, Etnologi úi etnologie. Muzeologie etnologică, Editura Terra
EM, Bucureúti, 2008;
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7. Alexandru Dobre, Etnologia poporului român. Cercetători, culegători, colecĠii.
Motive fundamentale, capodopere, Academia Română. FundaĠia NaĠională
pentru ùtiinĠă úi Artă, 2007;
8. Alexandru Dobre, Folclorul úi etnografia sub protecĠia Academiei Române,
Academia Română. FundaĠia NaĠională pentru ùtiinĠă úi Artă. Institutul de
Istorie úi Teorie Literară „G. Călinescu”, Bucureúti, 2002;
9. Alexandru Dobre, Folclorul taberei militare. Armata úi războiul în folclorul
românesc, Editura Deliana, Bucureúti, 2001;
10. Bălan, Ion Dodu, Colindele, o viziune românească asupra lumii, în ,,Opinia
Na܊ională”, nr.350, 16 decembrie , 2002;
11. Bârlea,Ovidiu, Folclorul românesc, I-II, Editura Minerva, Bucureúti, 1981 úi
1983;
12. Bîrlea, Ovidiu, Istoria folcloristicii române܈ti, Editura Enciclopedică română,
Bucure܈ti, 1974;
13. Butură, Valer, Etnografia poporului român – cultura materială, Editura Dacia,
Cluj- Napoca, 1978;
14. Cantemir, Dimitrie, Descrierea Moldovei, Editura Minerva, Bucure܈ti, 1973.
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PROMOVAREA IMAGINII ùCOLII

PROF. ÎNV. PRIMAR MUCĂLĂU LETIğIA
ùC. GIM. ,,LUCA SOLOMON,,
LOCALITATEA VAIDEENI - JUD. VÂLCEA

ùcoala este un element esenĠial al oricărei comunităĠi, atât prin resursele umane
de care dispune, cât úi prin spaĠiile de învăĠare disponibile.
Crearea úi promovarea unei imagini instituĠionale pozitive în comunitate se
realizează prin rezultatele pozitive ale elevilor úcolii respective. Fiecare cadru didactic
al úcolii contribuie la crearea imaginii acesteia. Imaginea instituĠională este importantă
úi se completează cu rezultate cuantificabile –număr de absolvenĠi, performanĠe,
integrare în muncă sau în alte structuri de învăĠământ.
Într-o instituĠie úcolară pot fi oferite următoarele servicii educaĠionale –cursuri,
seminarii conferinĠe, sesiuni úi comunicări, spectacole, activităĠi culturale în biblioteci,
activităĠi extraúcolare.
Promovarea în domeniul educaĠional necesită din partea cadrelor didactice
dăruire, perseverenĠă, consecvenĠă, cinste, dragoste de elevi. Cadrele didactice vor fi
mult mai stimulate úi mai receptive în adoptatrea unor metode úi procedee didactice
noi de actualitate.
Alături de úcoală care asigură comunicarea între generaĠii, familia úi comunitatea
au o deosebită valoare în formarea personalităĠii copilului.
Parteneriatele dintre úcolii, familie úi comunităĠi pot ajuta cadrele didactice în
munca lor, perfecĠiona abilităĠile úcolare ale elevilor, conecta familiile cu cadrele
didactice, pot stimula serviciul comunităĠii, pot crea un mediu mai sigur în úcoli.
Promovarea imaginii úcolii se poate face prin pagini web ale úcolii sau revista
úcolii, unde pot fi trimise veúti pozitive despre úcoală către sponsori, autorităĠi, părinĠi
elevi.
Vor fi evidenĠiate rezultatele úcolare deosebite ale elevilor la concursuri sau
olimpiade, proiectele úi parteneriatele educaĠionale la nivel local, judeĠean úi national
în care úcoala este implicată, activităĠi extracurriculare care dau o alternativă practică
úi creativă pentru ocuparea timpului liber al elevilor-excursii, vizite la muzee,ateliere
de creaĠie.
Imaginea ܈colii este un complex constituit din istoria organiza܊iei ܈colare,
calitatea ofertei educative, performan܊ele sale ܈i stabilitatea institu܊ională, prestigiul
în comunitate.
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ùcolile ca instituĠii publice în sine, devin într-o mare măsură independente úi
intră într-o competiĠie a performanĠei educaĠionale, implicit a imaginii publice, pentru
atragerea de fonduri úi până la urmă de elevi, lucru de care, în acest mediu
concurenĠial, depinde nu numai evoluĠia instituĠiei, ci chiar existenĠa ei.
PerformanĠa educaĠională se poate realiza prin atragerea de cadre úi închegarea
unui corp profesoral competent, promovarea unei viziuni moderne, privind actul de
învăĠământ, precum úi asigurarea unei baze materiale didactice complexe úi
competitive.
Acest lucru este o condiĠie necesară, dar nu úi suficientă pentru formarea
unei imagini pozitive.

BIBLIOGRAFIE:
1. Psihologia educa܊iei, Editura Universită܊ii din Oradea
2. Cabin, Philippe (2010), Comunicarea, Collegium, Polirom
3. David, George (2008), Tehnici de rela܊ii publice, Collegium Polirom
4. Neac܈u I. (2010), Introducere în psihologia educa܊iei ܈i a dezvoltării, Polirom
5. Joi܊a E. (2000), Management educa܊ional, Polirom
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Promovarea ܈colii prin profesorul de religie

Prof. religie Murea Costel-Silviu,
܇coala Gimnazială Nr. 135, Bucure܈ti

Profesorul de religie în ܈coală, de܈i este tratat la fel ca ceilal܊i profesori, având
îndatoriri ܈i drepturi similare, are un statut aparte prin natura materiei pe care o face
cunoscută elevilor. El este acela care le poveste܈te copiilor despre Dumnezeu ܈i despre
învă܊aturile pe care oamenii trebuie să ܈i le însu܈ească, el însu܈i fiind în mod deosebit
un exemplu pentru ܈coala ܈i pentru întrega comunitate. Prin ܊inuta ܈i comportamentul
său, profesorul de religie păstrează imaculată imaginea institu܊iilor pe care le
reprezintă, fie că este vorba de Biserică sau de unită܊ile de învă܊ământ în cadrul carora
î܈i desfă܈oară activitatea, promovând valorile ortodoxe.
Profesorul de religie este singurul care ܊inte܈te să ajungă atât la sufletele elevilor
cât ܈i la cele ale părin܊ilor, învă܊ătura cre܈tină fiind universală ܈i putând pătrunde în
orice inimă indiferent de vârstă. De aceea, spre exemplu, orele ܊inute online cu elevii
din ciclul primar sunt binevenite, copiii fiind inso܊i܊i mai mereu la lec܊ii de către unul
dintre părin܊i, putând fi realizată în mod indirect ܈i catehizarea acestora.
Prin diferitele activită܊i ܈colare ܈i extrascolare, se poate realiza promovarea
valorilor cre܈tine concomitent cu imaginea ܈colii ܈i a Bisericii. În acest sens, o
importan܊ă deosebită o au activită܊ile cu elevii în cadrul Bisericii ori a ܈colii, dar ܈i
ac܊iunile de catehizare din afara acestora. Primele care văd imaginea ܈colii sunt
familiile elevilor, iar prin intermediul lor, aceasta se propagă în toată comunitatea.
Activită܊ile realizate cu elevii pot fi urmărite atât în mod direct prin perticipare fizică
dar ܈i prin intermediul mijloacelor de comunicare care în zilele noastre sunt din ce in
ce mai performante. De aceea imaginea ܈colii se poate promava atât prin activită܊ile
sus܊inute în interiorul ei cât ܈i de cele realizate în exterior.
Printre activită܊ile desfă܈urate în interiorul unită܊ilor de învă܊ământ
amintesc:
1. serbările realizate cu prilejul marilor sărbători cre܈tine,
2. realizarea de lucrari plastice (desene, icoane, sculpturi) cu diferite tematici,
imbogă܊indu-se astfel portofoliul ܈colii,
3. alcătuirea unui cor care să interpreteze diferite cântări religioase ܈i nu numai,
4. participarea la concursuri ܈i publicarea rezultatelor semnificative pe site-ul
܈colii ܈i pe diferitele re܊ele de socializare,
5. realizarea de clipuri de prezentare a modului în care se desfasoară orele de
religie.
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6. publicarea pe internet ܈i nu numai a înregistrărilor unor ore reprezentative,
care să stârnească interesul ܈i admira܊ia urmăritorilor.
Printre activită܊ile desfă܈urate în afara ܈colii pot enumera:
1. participarea cu elevii la slujbele religioase, ace܈tia prin ܊inuta ܈i
comportamentul lor putând promova ܈coala în care înva܊ă,
2. cântarea de pricesne în biserică după săvâr܈irea Sfintei Liturghii,
3. activită܊i filantropice desfă܈urate la azile de bătrani, case de copii, spitale, etc.
4. mersul cu colindul de sărbatori pe la familiile elevilor ܈i pe la unele institu܊ii,
5. ac܊iuni de îngrijire a mediului înconjurator,
6. excursii ܈i pelerinaje cu Dumnezeu în suflet ܈i buna imagine la exterior.
Toate aceste ac܊iuni luate atât separat cât ܈i împreună, au rolul de a forma întro manieră constructivă pe de o parte latura psiho-cognitivă a copiilor, dar pe de altă
parte au menirea de a scoate în eviden܊ă rolul ܈i imaginea ܈colii în comunitate.
Profesorul de religie prin implicare ܈i dăruire poate fi motorul care să pună în mi܈care
sufletul ܈i puterea creatoare a copiilor stârnind astfel admira܊ia oricarui observator.
Faptul că orele de religie se ܊in o singură dată pe săptămână constituie un mare
dezavantaj pentru buna formare a micu܊ilor. În această situa܊ie, responsabilitatea
profesorului este una crescută, el răspunzând de sădirea credin܊ei în sufletele catorva
sute de elevi, având la dispozi܊ie timp foarte pu܊in. Activită܊ile extra܈colare sunt o
solu܊ie pentru aprofundarea învă܊ăturii ܈i totodată pentru afi܈area imaginii unită܊ii de
învă܊ământ în cadrul careia copiii î܈i desfă܈oară activitatea.
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PROMOVAREA IMAGINII ܇COLII

Prof. Murea Lenu܊a
܇coala Gimnazială “Dr. Alexandru ܇afran”, Bacău


Promovarea imaginii reprezintă acĠiunea de convergenĠă úi de interferenĠă a
reclamei, publicităĠii, utilizarea liderilor de opinie úi a tehnologiilor de creare a
evenimentelor pentru formarea unei imagini unitare úi multidimensionale prin
transmiterea unor mesaje.
Crearea úi promovarea unei imagini instituĠionale pozitive în comunitate se
realizează, în primul rând, prin rezultatele educa܊ionale pozitive ale elevilor, părin܊ii
fiind interesa܊i în principiu de acest aspect. Crearea acestei imagini se realizează prin
fiecare cadru didactic din institu܊ie.
Motivarea elevilor printr-o educa܊ie individualizată, adaptată la particularită܊ile
de vârstă ܈i individuale ale elevului. Sunt utilizate metode ܈i procedee moderne
îmbinate cu cele tradi܊ionale. Sunt folosite cu success platformele educa܊ionale,
mijloacele modern de învă܊ământ.
Promovarea imaginii institu܊iei am realizat-o prin proiectele educa܊ionale la
nivel local, jude܊ean, national, international – ERASMUS. Parteneriatele cu diferite
institu܊ii: poli܊ia, jandarmeria, primăria, biserica etc. contribuie cu success în
promovarea imaginii positive a ܈colii. Activită܊ile desfă܈urate cu elevii ܈i diferite
institu܊ii au fost publicate în diferite reviste de specialitate, pe site-ul ܈colii, pe diferite
site-uri ܈i mijloace mass-media.
Activită܊ile extra܈colare sprijină promovarea imaginii institu܊iei ܈colare. Copilul
traie܈te într-o lume dominată de mass media, influen܊ele nefaste ale televizorului ܈i
calculatorului ac܊ionând asupra sănătă܊ii psihice ܈i morale. Acestea contribuie la
transformarea elevilor în persoane incapabile de a se controla comportamental ܈i
emo܊ional. Activită܊ile de acest gen, cu o deosebită influentă formativă, au la bază
toate formele de ac܊iuni turistice, ateliere de creatie, concursuri.
Activitatea extracurriculară e o componentă educaĠională valoroasă úi eficientă
căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenĠie, adoptând el, în primul rând, o
atitudine creatoare, atât în modul de realizare al activităĠii, cât úi în relaĠiile cu elevii,
asigurând astfel o
atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor.
Uneori chiar ܈i stimularea participării cadrelor didactice ܈i elevilor la conferin܊e,
simpozioane poate reprezenta o strategie de marketing, deoarece prin modul pe care se
fac cunoscu܊i stârnesc interesul pentru cunoa܈terea institu܊iei pe care o reprezintă ܈i
imaginea ܈colii este astfel îmbunătă܊ită.
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Consider că orice ac܊iune realizată ce vizează ܈coala, cu scop pozitiv, poate fi
transformată într-o strategie de marketing, indiferent dacă ܈coala se găse܈te în mediul
rural sau urban.
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PROMOVAREA IMAGINII ܇COLII

Profesor itinerant ܈i de sprijin: Murea Maria
܇coala Gimnazială Specială Sfântu Gheorghe, jud. Covasna


După părerea mea, promovarea imaginii unei ܈coli, se poate realiza în primul
rând prin cadrele didactice care î܈i desfă܈oară activitatea în ܈coala respectivă. Eu sunt
profesor itinerant ܈i de sprijin la ܇coala Gimnazială Specială Sfântu Gheorghe, jude܊ul
Covasna ܈i am ca puncte de lucru, ܈colile din Sita Buzăului ܈i Întorsura Buzăului.
Deseori se întâmplă ca rolul meu să fie confundat cu cel al psihologilor ܈colari, de
aceea, una dintre activită܊ile principale pe care o desfă܈or este aceea de a informa
cadrele didactice, elevii ܈i părin܊ii ܈colilor în care am punctele de lucru, despre rolul
meu ܈i al ܈colii la care sunt angajată.
Apoi, încerc să mă implic cât mai mult în activită܊ile pe care le desfă܈or cu elevii
cu CES, să îmi îmbunătă܊esc în permanen܊ă cuno܈tin܊ele, competen܊ele ܈i modul de
lucru, astfel încât munca pe care o depun să fie recunoscută de elevi ܈i părin܊i, să am
rezultate bune cu elevii ܈i ܈coala al cărei angajată sunt să fie apreciată prin prisma
muncii mele.
Consider că noi, ca ܈i cadre didactice, avem datoria să evoluăm, să ne
îmbunătă܊im activitatea educa܊ională, dar mai ales să ܊inem pasul cu lumea care este
într-o continuă schimbare. De aceea, urmez cursuri de formare continuă, sunt înscrisă
la gradul didactic I, particip la proiectul Vino la ܈coală pentru reducerea abandonului
܈colar în rândul elevilor. Astfel, promovez imaginea ܈colilor la care sunt angajată ܈i la
care lucrez.
De asemenea, în activitatea pe care o desfă܈or, ajut cadrele didactice să realizeze
planuri de interven܊ie personalizate ܈i adaptări curriculare pentru elevii cu CES ܈i îmi
stabilesc obiective cu fiecare elev în parte în func܊ie de nevoile fiecăruia. Chiar dacă
majoritatea colegilor mei luptă pentru a face perfoman܊ă, eu simt o mare satisfac܊ie
atunci când un elev cu CES evoluează în urma activită܊ii desfă܈urate împreună. Chiar
dacă progresul acestor elevi este relativ lent, la finalul unui semestru sau unui an ܈colar,
în urma evaluării finale, constat cu bucurie că ܈i ace܈ti elevi pot să înve܊e, pot să
evolueze, pod deveni independen܊i ܈i de ce nu, unii dintre ei, în viitor, pot avea un loc
de muncă bun, care să le ofere siguran܊ă ܈i unde î܈i pot îndeplini sarcinile în mod
corespunzător. Sigur că pentru acest lucru este nevoie ca rela܊ia ܈coală-familiecomunitate să fie una strânsă, de respect reciproc ܈i cooperare.
O altă modalitate prin care promovez imaginea ܈colii la care sunt angajată, dar
܈i imaginea ܈colilor unde am punctul de lucru, este aceea că implic elevii cu CES în
diverse activită܊i extracurriculare, îmbinând educa܊ia formală, cu cea informală ܈i
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nonformală. Desfă܈urăm diverse proiecte educa܊ionale, realizăm parteneriate care sunt
utile elevilor ܈i realizăm o bună comunicare ܈i real܊ionare a elevilor cu CES cu ceilal܊ie
elevi, punând accent pe valori precum acceptarea, toleram܊a, egalitatea. Multe dintre
aceste activită܊i apar ܈i în presa locală scrisă. Astfel reu܈im să informăm familiile
elevilor despre rezultatele muncii noastre.
Nu în ultimul rând, o modalitate de a promova imaginea ܈colii în ceea ce mă
prive܈te, consider că e aceea de a preda elevilor ܈i curriulum ascuns. Cred că profesorii
de sprijin pot fi un model de urmat în ceea ce prive܈te ܊inuta decentă, atitudinea
potrivită, valorile pozitive pe care le promovează în rândul elevilor ܈i în rândul
celorlalte cadre didactice.
În concluzie, cred că orice institu܊ie este reprezentată de oamenii pe care îi are.
În cazul nostru, al cadrelor didactice, cred că buna pregătire , atitudinea pozitivă,
munca, răbdarea, empatia, ne recomandă pentru promovarea imaginii ܈colilor în care
ne desfă܈urăm activitatea. Mie îmi place foarte mult ceea ce fac, mă străduiesc să îmi
îmbunătă܊esc activitatea mereu ܈i mi-a ܈dori ca ܈i conducerea ܈colii a cărei angajată
sunt să fie mândră de munca pe care o depun, iar colegilor mei, să le facă plăcere să
colaborăm.
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PROMOVAREA IMAGINII ܇COLII


MUSTA܉Ă MARIANA

Educa܊ia este cel mai puternic motor al schimbărilor sociale ܈i al dezvoltării, dar
pentru activarea acestui motor sunt necesare schimbări fundamentale, care să facă
posibilă dezvoltarea unei societă܊i echitabile , bazată pe cunoa܈tere. Ar trebui ca ܈coala
să ܊ină cont de marile schimbări ale lumii moderne ܈i să rec܊ioneze prima, schimbând
sistemul educa܊ional vechi cu unul modern.
În zilele noaste, unitatea de învă܊ământ trebuie să fie pregătită să facă fa܊ă unor
cerin܊e tot mai complexe din partea societă܊ii contemporane ܈i să î܈i revendice locul
său în via܊a copiilor pe care îi educă dar ܈i în centrul comunită܊ii. Cerin܊ele
beneficiarilor fac din unitatea de învă܊ământ un cadru viu, un mediu în continua
schimbare. Internetul, privit cu reticen܊ă ini܊ial, a devenit acum un mediu de promovare
nelimitat, prin care o ܈coala î܈i poate construi o imagine.
Promovarea imaginii instituĠiei úi factorilor ce îúi asumă responsabilităĠile în
procesele de descentralizare úi asigurare a calităĠii este sus܊inută de personalizarea
ofertei educaĠionale la nivel instituĠional prin diversificarea úi flexibilizarea acesteia în
funcĠie de nevoile úi interesele partenerilor úi beneficiarilor procesului educational.
Crearea úi promovarea unei imagini instituĠionale pozitive în comunitate se realizează,
în primul rând, prin rezultatele educa܊ionale pozitive ale elevilor, părin܊ii fiind, în
principiu, primii interesa܊i de acest aspect.
Crearea acestei imagini se realizează prin fiecare cadru didactic din institu܊ie,
schimbarea venind prin fiecare dintre noi.
Promovarea imaginii pozitive a institu܊iei ܈colare se realizează prin publicarea
tuturor reu܈itelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele
܈i produsele activită܊ilor. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu
doar că putem ܊ine la curent părin܊ii cu tot ce se întâmplă în ܈coala, dar putem promova
activită܊ile ܈i implicit ܈coala în cadrul căreia acestea se desfă܈o
Există însă ܈i ܈coli au sesizat că nu reu܈eau să atragă suficien܊i elevi. Astfel, au
intuit că poten܊ialii elevi nu aflaseră despre existen܊a ܈colii sau nu aveau suficientă
motiva܊ie. A܈a că au pornit în atragerea elevilor. Au apărut astfel primele servicii de
recrutare ܈i mai târziu de admitere, care erau, de fapt, temelia departamentului de
promovare din ܈coală. Acest lucru este valabil azi în majoritatea ܈colilor din ܊ara
noastră; la nivelul multor jude܊e se organizează chiar târgurile de ofertă educa܊ională,
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dar doar pentru licee. Liceele, datorită numărului de elevi în descre܈tere ܈i
imposibilită܊ii constituirii forma܊iunilor de elevi, se întrec în a-܈i promova ܈coala:
bro܈uri, postere de prezentare, pliante etc.

Strategii de marketing

Strategia de marketing marchează direc܊ia care a fost aleasă pentru activitatea de
marketing, obiectivele ce trebuie atinse ܈i mijloacele ce se vor utiliza în acest scop. O
strategie de marketing în educa܊ie reprezintă un proces care presupune nu numai
strângerea ܈i distribuirea de informa܊ii, ci ܈i elaborarea unor programe de schimbare
educa܊ională, ca răspuns la aceste informa܊ii.
Când formulăm o strategie de marketing pentru viitorii ani, ܈coala va trebui să
răspundă la următoarele întrebări:
Ce fel de servicii dore܈te ܈coala să dezvolte?
Cum poate ܈coala să se distingă de celelalte ܈coli pe aceste pie܊e ܈i ce avantaje
particulare dore܈te ܈coala să ob܊ină?
Ce obiective tactice de marketing dore܈te ܈coala să realizeze?
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PROIECT EDUCA܉IONAL
„܇I CĂI DE MII DE ANI TRECEAU”


prof. Mutuzac Anca-Nicoleta

TITLUL ACTIVITĂ܉II: „܇I CĂI DE MII DE ANI TRECEAU”;
COORDONATOR: prof. Mutuzac Anca-Nicoleta;
TIPUL ACTIVITĂ܉II: interdisciplinară – cultural-܈tiin܊ifică;
DATA: 15 ianuarie 2022;
LOCUL DESFĂ܇URĂRII: la ܈coală
BENEFICIARI DIREC܉I: elevii clasei a VIII-a A;
BENEFICIARI INDIREC܉I: elevii ܈colii, cadrele didactice, părin܊ii elevilor,
comunitatea locală;
ARGUMENT:
Perceperea poeziei eminesciene se începe încă de la vârste fragede ܈i nu este
numai un act de cunoa܈tere în general, ci o cale de formare culturală, de sensibilizare
܈i de realizare a multiplelor „fe܊e” ale educa܊iei: estetică, patriotică, moral-civică,
܈tiin܊ifică ܈i religioasă.
Această activitate interdisciplinară formează ܈i amplifică sentimente măre܊e de
mândrie ܈i respect pentru poetul na܊ional, ܈i, implicit, formarea unor competen܊e
܈tiin܊ifice prin valorificarea unor texte eminesciene din perspectiva studiului unor
fenomene fizice.
SCOPUL ACTIVITĂ܉II: studierea unor fenomene fizice, pornind de la texte
eminesciene, prin implicarea elevilor în activită܊i educative extra܈colare;
OBIECTIVE:
- Să cunoască date despre via܊a ܈i opera poetului;
- Să-܈i dezvolte competen܊e ܈tiin܊ifice, având ca punct de plecare texte
eminesciene;
- Să-܈i exprime opiniile fa܊ă de opera lui Eminescu, dezvoltându-܈i sim܊ul critic;


550

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, februarie, 2022
- Să în܊eleagă multiplele valen܊e de interpretare ܈i în܊elegere a unor texte
eminesciene;
- Să coreleze no܊iunile de ani lumină din fizică ܈i poezie;
RESURSE MATERIALE:
-

Opera eminesciană în diferite edi܊ii;
Portrete ale poetului;
Materiale ilustrative care prezintă aspecte din via܊a acestuia;
Crea܊iile elevilor despre conexiuni ale literaturii ܈i ale fizicii;

EVALUAREA ACTIVITĂ܉II: portofoliu, lucrările elevilor, fotografii, fi܈ă de
evaluare.
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ACTIVITĂ܉I DESFASURATE
PENTRU PROMOVAREA UNITĂ܉II DE ÎNVĂ܉ĂMÂNT

Prof. Înv. Pre܈c.: NAE IOANA


Rădăcinile educa܊iei sunt amare, dar fructul este dulce. (Aristotel)
Am pornit în promovarea unită܊ii în care activez, ܊inând cont de scopul ܈i de
obiectivele acesteia precum ܈i de cerin܊ele beneficiarilor. Fiecare cadru didactic din
institu܊ie trebuie să desfa܈oare activită܊i de promovare pentru că schimbarea vine prin
fiecare dintre noi.
În decursul celor ܈ase ani de când activez în această uintate am desfă܈urat
activită܊i de promovarea a imaginii unită܊i la nivelul comunită܊ii locale, în rândul
unită܊ilor de nivel ܈colar, la nivel local, na܊ional úi interna܊ional. Am realizat activită܊i
de informare despre integrarea ܈i progresul pre܈colarilor, despre politicile educa܊ionale,
despre resursele educa܊ionale folosite, participarea la „activită܊i deschise“, prin
organizarea unor activită܊i de tip: expozi܊ii, târguri cu produse ale activită܊ii
pre܈colarilor, serbări, concursuri ܈colare, activităĠi de întrajutorare cu scop caritabil
(expoziĠii cu vânzare –produse de la târgul de toamnă, ornamente pentru brad, felicitări,
mărĠiúoare).
Am implicat grupa la care sunt cadru didactic în diverse proiect jude܊ene,
na܊ionale pe diverse teme, de exemplu : proiecte de ecologizare, drume܊ii montane,
educa܊ie financiara, preventia AVC-ului.
De asemenea am realizat numeroase articole pentru revista ora܈ului în care se
afla unitatea ܈colară, fiind o modalitate foarte eficientă ܈i apreciată de promovare a
unită܊ii de învă܊ământ, unde unitatea de învă܊ământ úi-a făcut cunoscute activită܊ile mai
ales în această perioadă când accesul părin܊ilor în unitate a fost interzisă.
În cadrul cercurilor metodice au fost prezentate numeroase exemple de bună
practică precum ܈i activită܊i care puteau fi puse foarte bine utilizate în cadrul
activită܊ilor desfasurate în mediul online. În timpul activită܊ilor online cele mai
utilizate, din rândul aplica܊iilor, (܈i foarte îndrăgite de copii) sunt Kahoot,
Quizizz,Wordwall, Jigsaw Puzzles.
Am acordat o aten܊ie deosebită activită܊ilor extracurriculare care sunt o
alternativă sănătoasă, practică ܈i creativă de a ocupa timpul liber al copiilor, institu܊ia
de învă܊ământ realizeazând astfel de activită܊i beneficiază de imaginea pozitivă
binemeritată, atât la nivel local, cât ܈i jude܊ean sau na܊ional, fiind o componentă
educaĠională valoroasă úi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde
atenĠie.
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Unitatea de învă܊ământ trebuie să devină un mediu într-o continuă schimbare ܈i
adaptare la nevoile beneficiarilor ܈i a comunită܊ii, îndeosebi în momentul când
învă܊area se realizează în mediul online.
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Importan܊a activită܊ilor educative realizate în online
pentru promovarea imaginii ܈colii

NAE - ANDREESCU SANDA
܇coala Gimnazială nr. 88, Bucure܈ti

܇coala online, o nouă realitate a societă܊ii contemporane, a reprezentat o
provocare pentru to܊i actorii actului instructiv-educativ, solicitând deschidere,
valorificare a spiritului creativ, capacitate de adaptare a tuturor.
Preocuparea pentru imagine a devenit o prioritate în ultimele două decade, o dată
cu con܈tientizarea faptului că brandurile sunt unul dintre cele mai valoroase bunuri
intangibile pe care o firmă le are. Imaginea unei institu܊ii este un patrimoniu, fie că este
mo܈tenită, fie că este inclusă în totalitatea bunurilor institu܊iei, 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 institu܊iei, indiferent de natura
acestuia. O imagine bună a institu܊iei are o influen܊ă covâr܈itoare asupra succesului ei
܈i asupra percep܊iei în rândul publicului larg.
Perioada prin care trecem ܈i am trecut din martie anul trecut pentru noi to܊i este
܈i a fost mai mult decât o provocare obi܈nuită. Învă܊ământul online deschide
posibilitatea unei pregătiri structurate, coordonate ܈i corect etapizate, am cunoscut
multitudinea de platforme ܈i soft-uri educa܊ionale online în această perioadă. Cu to܊ii
ne-am mutat activitatea în mediul online, am făcut cuno܈tin܊ă cu aplica܊ii care
facilitează învă܊area la distan܊ă.
Noi,profesorii din învă܊ământul pre܈colar, am fost într-o situa܊ie dificilă ܈i am
încercat multe aplica܊ii ܈i platforme cu ajutorul cărora am desfă܈urat activită܊ile
instructiv-educative ܈i cele de evaluare. La grădini܊ă am folosit următoarele aplica܊ii ܈i
platforme: Pere܊ii virtuali (Padlet), care sunt aplica܊ii digitale, care oferă spa܊iu de
afi܈are atât pentru varianta text, imagine, video, site-uri web; Wordwall- este bazată pe
joc, foarte interesant ܈i atractiv pentru copii; Kahoot – este bazată pe joc de tip quiz
(întrebări ܈i răspunsuri); Jigsawplanet – crearea unor puzzle; LearningApps - este un
site util, care permite profesorilor să desfă܈oare activită܊i, aplica܊ii pentru copii, în
timpul ܈colii online. În această perioadă fiecare cadru didactic ܈i-a dobândit
competen܊ele digitale prin experien܊e personale. Părerea mea este că toate cadrele
didactice trebuie să se acomodeze la situa܊ia dată (dacă ne place, dacă nu) ܈i să fim
pregăti܊i pentru predarea online oricând. Avem foarte multe platforme ܈i instrumente
din care putem să alegem ܈i să experimentăm care este cea mai eficientă pentru
grupa/clasa noastră.
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Copiii pre܈colari nu se pot descurca singuri în utilizarea telefonului, laptopului,
etc. de fiecare dată a fost nevoie de prezen܊a unui adult (care să citească instruc܊iunile
pentru joc; să pornească prezentarea, videoul, jocul; să citească povestea; să pună
întrebările legate de poveste; etc.) DAR ar trebui să instruim în primul rând părin܊ii
pentru folosirea acestor platforme pregătind ܈i pe ei pentru orice eventualitate care ne
a܈teaptă în viitor.
Factorul principal în crearea imaginii ܈colii îl reprezintă calitatea procesului
instructiv ܈i educa܊ia asociată cu calitatea cadrelor didactice. Trebuie făcută diferen܊a
dintre imaginea proiectată ܈i imaginea reală. Prima este imaginea de sine pe care
managerul ܈colii dore܈te să o promoveze în interiorul ܈i în exteriorul său, pe baza
propriilor standarde ܈i interese, care pot intra în contradic܊ie cu imaginea reală.
Calitatea ܈colii depinde de factorul uman, atât de cadrele didactice, elevi ܈i orice alte
persoane care lucrează în ܈coală, toate acestea influen܊ează imaginea pe care
beneficiarii serviciilor ܈colii ܈i-o formează despre activită܊ile organiza܊iei ܈colare.
Astăzi ܈colile sunt nevoite să intre în competi܊ie între ele, pe baza identificării
imaginii lor publice de către utilizatorii serviciilor lor. Locul central în actul de
construire a imaginii unei ܈coli este conferit de calitatea tuturor proceselor instructive
܈i educative care au loc în ܈coală, calitate regăsită în nivelul de satisfac܊ie al
beneficiarilor: elevi, părin܊i, comunitate fa܊ă de serviciile oferite de ܈coală. Imaginea
܈colii propusă pentru spa܊iul public ܈i implicit pentru massmedia cuprinde, în mod
obligatoriu, obiectivul fundamental al ܈colii -instruirea ܈i educarea tinerilor, iar
elementul decisiv în acest proces rămâne profesorul, inclusiv în contextul
tehnologizării accelerate a învă܊ământului.
Deoarece performan܊a în învă܊are este determinată în mare parte de strategii de
instruire ܈i demersuri didactice bine conturate, cadrele didactice caută să se adapteze
mediului ܈colar modern. Din dorin܊a de a evolua, de a transmite elevilor con܊inut
informa܊ional nou, profesorii aleg programe de formare profesională, să se
documenteze, să se înscrie în forumuri de discu܊ii pe teme de interes ܈colar, să acceseze
materiale existente pe diverse medii de stocare (cd-uri interactive, să descarce materiale
didactice găsite pe diferite site-uri educa܊ionale), să parcurgă etapele necesare
dezvoltării personale, să creeze teste online, bareme de corectare, matrici, planuri
remediale, scheme de progres cu diagrame care le vor u܈ura munca didactică.
Bibliografie:
Negrilă Iulian, Marketing educational “Împreună pentru copii: grădiniĠa úi
comunitatea”- Proiectul pentru Reforma EducaĠiei Timpurii (P.R.E.T.)
https://life.ro/platforme-educationale-online-pentru-elevi/
https://www.aspireteachers.ro/noutati/2020/3/15/cum-mutam-scoala-online
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Învă܊area, dincolo de sala de clasă

prof. învă܊ământ primar Năstasă Nadia-Alina
܇coala Gimnazială, Comuna Gâdin܊i, jud. Neam܊


܇coala românească, în ciuda provocărilor cu care se confruntă, caută în
permanen܊ă modalită܊i prin care să îndeplinească într-o măsură cât mai mare idealul
educaĠional. Iar pentru a asigura „dezvoltarea liberă, integrală úi armonioasă a
individualităĠii umane, în formarea personalităĠii autonome úi creative” este necesară o
ac܊iune complexă, unitară ܈i bine direc܊ionată.
Implicarea în proiecte de parteneriat european reprezintă o cale de a scoate elevii
dintr-un mediu închis, rigid uneori, ܈i de a-i pune în situa܊ia de a-܈i exersa competen܊e
܈i de a-܈i forma atitudini în mod activ, direct.
܇coala Gimnazială, Comuna Gâdin܊i, jud. Neam ܊a derulat un proiect Erasmus+,
ac܊iunea cheie 2 – parteneriate strategice, finan܊at de Uniunea Europeană. Proiectul
european “Today, you imagine the European city of tomorrow - Ideas to build the
future” a reunit ܈coli ܈i organiza܊ii din cinci ܊ări europene: Collège Ernest Perrier de la
Bâthie (Ugine, Fran܊a); Bilingual High School Academicien Lyudmil Stoyanov
(Blagoevgrad, Bulgaria); ܇coala Gimnazială GâdinĠi (GâdinĠi, România); Institut
Carles Valbona (Camp de les Moreres, Spania); Asocia܊ia Le Grand Bivouac ܈i
Departamentul pentru arhitectură, urbanism ܈i mediu - Consiliul local Savoy, din
Fran܊a ܈i o organiza܊ie nonguvernamentală daneză ce a construit ܈i gestionează un
cartier ecologic (Hjortshøj, Danemarca).
Prin temele sale, proiectul a sprijinit educa܊ia globală pentru mediu, dezvoltare
durabilă, comer ܊echitabil, urbanism, sănătate, pace, cetă܊enie ܈i solidaritate
interna܊ională. Elevii ܈i-au imaginat un ora ܈virtual care abordează diferite problematici
ale dezvoltării durabile, asigurând în acela܈i timp dezvoltarea genera܊iilor viitoare.
Impactul asupra elevilor a vizat în principal formarea lor ca cetă܊eni prin
dezvoltarea gândirii critice ܈i a capacită܊ilor de analiză, de observa܊ie ܈i reflec܊ie;
extinderea cuno܈tin܊elor generale; familiarizarea cu dezbaterile; în܊elegerea
complexită܊ii lumii; asumarea rolului de jucători activi ܈i uni܊i, implica܊i în
problematica colectivă la nivel mondial. De asemenea, s-a urmărit formarea ܈i
dezvoltarea cuno܈tin܊elor ܈i îmbunătă܊irea abilită܊ilor lingvistice; dezvoltarea
abilită܊ilor de exprimare ܈i argumentative; conectarea disciplinelor, astfel încât să dea
un sens învă܊ării; dezvoltarea ambi܊iilor elevilor, construirea de căi de informare ܈i
orientare ܈i descoperirea domeniilor de muncă ܈i economie.
Pentru echipele de profesori, implicarea activă în acest proiect european a
asigurat înlăturarea zidurilor dintre disciplinele de studiu printr-un scop comun pentru
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învă܊are; împărtă܈irea practicilor inovatoare între profesorii europeni; optarea pentru
creativitate, experimentare ܈i gândire orientată spre proiecte; îmbunătă܊irea
cuno܈tin܊elor ܈i a competen܊elor tuturor prin schimbul de experien܊ă; dezvoltarea
metodelor educa܊ionale curente prin introducerea unor ateliere de lucru, construite ܈i
găzduite împreună cu participan܊ii din asocia܊ii, folosind metode care pun elevii în
centrul procesului educa܊ional ܈i intercultural.
La nivelul rela܊iilor profesionale, impactul a constat în elaborarea unui obiectiv
comun ܈i a unor priorită܊i comune (împărtă܈irea aceleia܈i viziuni) ܈i difuzarea ܈i
promovarea de abordări bazate pe proiecte, parteneriat ܈i cooperare europeană.
În ceea ce prive܈te institu܊ia ܈colară, implementarea proiectului a asigurat
statutul de „laborator de inovare” prin implicarea în dezvoltarea durabilă ܈i a dus la o
cre܈tere a calită܊ii educa܊iei furnizate. De asemenea, crearea ܈i consolidarea
parteneriatelor europene i-a conferit o valoare adăugată educa܊ională ܈i i-a îmbunătă܊it
imaginea ei publică.
Proiectul “Today, You Imagine the European City of Tomorrow - Ideas to Build
the Future” a avut un caracter inovativ prin aceea că:
- a fost transdisciplinar ܈i s-a bazat pe procese de învă܊are. Temele ܈i activită܊ile
studiate în clasă sau în timpul întâlnirilor transna܊ionale au vizat toate disciplinele.
Acest lucru a permis elevilor să înve܊e transdisciplinar, stabilind pun܊i între cuno܈tin܊e,
prin realizarea unor produse concrete ܈i colective.
- a implicat utilizarea noilor tehnologii ܈i a aplica܊iilor care permit colaborarea
܈i care favorizează interdisciplinaritatea. Ora܈ul virtual a fost creat într-un spa܊iu de
lucru digital colectiv, unde au fost gestionate ܈i împărtă܈ite diferitele etape ale
proiectului ܈i unde au fost adunate instrumentele pedagogice ale profesorilor ܈i crea܊iile
elevilor, sub diverse forme (imagini, coloane sonore, videoclipuri, hăr܊i, modele, crea܊ii
artistice).
- a oferit o abordare interculturală ܈i europeană prin politicile, filozofia ܈i
obiectivele sale. O astfel de abordare a dus la o implicare colectivă, care a schimbat
părerile tradi܊ionale asupra mediului, educa܊iei, rela܊iilor sociale, rolului elevilor în
܈coală ܈i locului tinerilor cetă܊eni în ora܈ul de mâine.
Construindu-úi propriul lor oraú al viitorului, toĠi cei implicaĠi în acest proiect au
dezbătut modul de construire a unei localităĠi: încadrarea în teritoriul administrativ,
realizarea de cartograme úi scheme grafice, zonificarea funcĠională a teritoriului úi
direcĠionarea dezvoltării localităĠii. De asemenea, s-au analizat evoluĠia populaĠiei, a
activităĠilor economice, instituĠiile publice úi de interes general, echiparea edilitară,
avantajele úi dezavantajele mediului geografic, problemele cu care s-ar putea confrunta
localitatea úi modalităĠi de anticipare a acestora. A fost elaborat ܈i codul cetăĠeanului
acestui oraú, insistându-se pe democraĠie, diversitate úi dialog cultural, servicii de
educaĠie úi sănătate pentru toĠi, lipsa discriminării, protejarea mediului înconjurător,
spaĠii úi acĠiuni de petrecere a timpului liber.
Cu fiecare temă dezbătută au fost construite noi elemente ale machetei (clădiri
de locuit, fabrici, magazine, institu܊ii publice, drumuri de acces – pe parcursul temei
Arhitectură ܈i Urbanism; sere, grădini suspendate, livezi – în cadrul temei Agricultură


557

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, februarie, 2022
܈i alimenta܊ie; panouri solare, turbine eoliene, sisteme de exploatare a energiei
geotermale – atunci când a fost dezbătută tema Provocări energetice etc.).
Macheta a fost transportată în fiecare ܈coală parteneră care a găzduit activită܊i
comune. Structurată în patru cartiere – câte unul pentru ficare ܈coală parteneră, macheta
are un spa܊iu comun – zona centrală, la care s-a lucrat pe parcursul activită܊ilor
transna܊ionale, în func܊ie de tema dezbătută.
Bunele-practici adaptate ܈i implementate pe parcursul proiectului sunt acum
integrate în procesul didactic, sprijinind învă܊area ܈i formarea elevilor ca cetă܊eni
europeni. Cuno܈tin܊ele despre arhitectură, energie, mediu, petrecerea timpului liber,
regulile sociale ܈i drepturile umane, dobândite prin intermediul activită܊ilor din proiect,
precum ܈i competen܊ele lingvistice, digitale ܈i culturale reprezintă acum un patrimoniu
al elevilor ܈i profesorilor implica܊i în proiect ܈i care este folosit în activită܊i ܈colare ܈i
extra܈colare, pentru cre܈terea valorii adăugate a acestora.
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IMBUNATATIREA IMAGINII SCOLII PRIN BUNE PRACTICI,
PENTRU ܇COALA ONLINE

PROF. NASTASE DANIELA MIHAELA
SCOALA GIMNAZIALA ,,SMARANDA GHEORGHIU”-TARGOVISTE

Numele ܈i prenumele cadrului didactic: NASTASE DANIELA MIHAELA
Clasa la care s-a aplicat/ identificat exemplul de bună practică: A VIII-A
Data: 4 FEB 2022
PREGATIRE SUPLIMENTARA PENTRU EVALUAREA NATIONALA
x Care este exemplul de bună practică?
Denumirea exemplului REZOLVAREA PE ZOOM A VARIANTEI 29
de bună practică
PT EXAMEN-2022
Descrierea exemplului Am DIRIJAT DEMERSUL DIDACTIC, am apreciat si
de bună practică (max. evaluat cele mai bune lucrari
50 cuvinte)
Apoi am facut recomandarile celor cu ritm lent de invatare
x De ce cred că este un exemplu de bună practică?
Beneficii pentru elevi Pentru ca am implicat activ copiii si parintii in rezolvarea
(max. 100 cuvinte)
variantelor pentru examen.
Am evaluat si corectat ce mi-au trimis elevii dinainte pe
Whatss, pastrandu-le confidentialitatea lucrarilor
Pentru ca am recapitulat doar ce uitasera ei
Pentru ca ZOOM si Whatssup ne-a ajutat sa ne vedem
EVALUAREA PORTOFOLIILOR
Reflec܊iile mele/ Lec܊ii
învă܊ate (max. 100
cuvinte)
Reu܈ite/
Provocări
(max. 100 cuvinte)

Am invatat ca omul este adaptabil, vointa sa aiba si sanatate
Si sa ne promovam scoala

Am reusit sa implic toti elevii in videoconferinte
Provocare-realizarea unui filmulet in care sa pun experienta
aceasta neasteptata!
x Dovezi (fotografii, mărturisiri ale elevilor, produse ob܊inute etc., cu respectarea
legisla܊iei în vigoare)
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A. FOTOGRAFII SUGESTIVE (max. 5)
B. MĂRTURISIRI ALE ELEVILOR (max. 100 cuvinte)Doamna, ce dor mi-a
fost!Am citit o carte , nu mai facusem demult acest lucru!
C. PRODUSE OB܉INUTE (max. 5 exemple, 100 cuvinte)fise ,teste, filmulete D
D. MATERIALE PENTRU PROMOVAREA REZULTATELOR ELEVILOR
IN REVISRA SCOLII
CONCLUZIA
Elevii sunt mult mai adaptabili decat unii dintre noi si promoveaza cu success
scoala
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PROMOVAREA IMAGINII ܇COLII


Nasui Simona


S C O A L A G IM N A Z IA L A ,,V IR G IL C A R A IVA N ‘’S a tS U L E T E A

Promovarea imaginii unităĠii noastre úcolare reprezintă o prioritate pentru o bună
colaborareîntre cei trei parteneri educaĠionali: grădini܊ă-pre܈colari-părinĠi.Educa܊ia
este obligatorie, dar din fericire nici o institu܊ie nu poate for܊a alegerea. “Clientul” este
liber să aleagă. Această dependen܊ă a unită܊ii ܈colare de libertatea de alegere a elevilor
face ca úcoalasă depindă de implicarea ei în modificarea nevoilor úi aúteptărilor
acestora.
Informarea nu este de ajuns,úcoala trebuie să aibă capacitatea úi să fie pregatită
de a adapta programul educaĠional la nevoile înschimbare ale “clientilor”.
ùcoala este un element esenĠial al oricărei comunităĠi prin resursele umane pe
care le are, darprin spaĠiile de învăĠare disponibile. O úcoală/grădiniĠă responsabilă este
garantul dezvoltării permanente a comunităĠii. ùcoala-grădiniĠa, nu poate funcĠiona
bine fără sprijinul comunităĠii, aceastareprezintă o resursă, oferindu-úi serviciile úi altor
membri ai comunităĠii pe lângă tinerii úcolarizaĠi úi contribuind astfel la dezvoltarea
comunităĠii úi altfel decât prin realizarea educaĠiei formale. Pentru a reuúi, o instituĠie
educaĠională are nevoie să se adapteze corespunzător mediului complex úi în continuă
schimbare.
De-a lungul timpului, activităĠile de formare úi promovare a imaginii grădini܊ei
noastre au fost:
difuzarea informaĠiilor cu privire la oferta educaĠională, programele ܈i proiectele
educaĠionale, baza materială, resursele umane, rezultatele úcolare; consilierea părinĠilor
privind orientarea úcolară; dezvoltarea de parteneriate eficiente la nivel local, judeĠean,
regional, na܊ional.
Promovarea imaginii gradinitei am incercat sa o realizam atat traditional cat si
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online prin crearea unui grup pentru facebook.
ACTIVITATI DESFASURATE PANA ACUMA DE GRADINITA CU P. N.
SULETEA
Anul acesta am incheiat un parteneriat cu o gradinita din orasul Barlad jud
VASLUI
Zi încărcată de emo܊ii pentru flutura܈i de la grădini܊ă cu program normal Suletea.
Astăzi am avut parte de o surpriză minunată din partea spiridu܈ilor lui Mo ܈Crăciun .
Mul܊umim din tot sufletul doamnelor educatoare de la Căminul 11 din Bârlad pentru
toate darurile primite de cei mici.

1 Decembrie – „La mulĠi ani România!”
ARGUMENT
Ziua naĠională este o zi deosebită pentru toĠi românii, mai ales pentru că ea are
o semnificaĠie istorică deosebită. Unirea realizată în 1918 este una din cele mai mari
realizări istorice ale poporului nostru. Insuflarea dragostei pentru strămoúii noútri,
pentru trecutul istoric al poporului nostru, pentru realizările istorice úi culturale,
precum úi pentru personalităĠile pe care le-a dat acest popor de la începuturile sale úi
până azi, sunt doar câteva din subiectele pe care le abordăm cu ocazia acestui
eveniment. Încă de la grădiniĠă copiii trebuie să afle despre istoria úi strămoúii noútri
tot la fel cum este obligatoriu ca să–úi cunoască familia: părinĠii, fraĠii, bunicii, rudele
mai apropiate sau mai îndepărtate.Ziua NaĠională este un bun prilej de a aborda astfel
de subiecte pe teme de istorie, ocazie cu care insuflăm copiilor sentimente de dragoste
úi respect pentru: limba română, Ġara noastră, poporul român, strămoúii noútri, pentru
obiceiurile úi tradiĠiile strămoúeúti, pentru istoria úi eroii noútri, mândria că sunt
descendenĠii unor oameni curajoúi úi iubitori de neam úi Ġară.
SCOPUL ACTIVITATII
– cunoaúterea însemnătăĠii zilei de 1 Decembrie 1918 úi ale consecinĠelor actelor
istorice înfăptuite atunci asupra poporului român;
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CE TREBUIE SĂ AFLE?
– Când sărbătorim Ziua NaĠională?
– Cum se numeúte Ġara noastră, capitala Ġării, judeĠul úi oraúul nostru?
– Ce sărbătorim la 1 Decembrie?
– Cum s-a realizat „Marea Unire”?
– Imnul NaĠional úi Steagul Tricolor
– Însemnele României
– Alte „Uniri” care au avut loc úi când úi cine le-a realizat?
-PersonalităĠi istorice din zona noastră
Perioada desfăúurării: 22-26 noiembrie 2021
GRUP ğINTĂ: Prescolarii GRADINITEI CU PROGRAM NORMAL
SULETEA; JUD VASLUI
Perioada 22 – 26 noiembrie 2021 a fost bogată în activităĠi realizate de către
prescolarii din grupa mare si mica, în special prin realizarea unor desene si colaje
referitoare la importanĠa acestei zile din istoria românilor. Dar si o activitate sportiva
intitulata ,,STAFETA STEGULETELOR.'' in care copiii trebuiau sa inconjoare diferite
obstacole pana ajungeau la stegulet ,dupa care luau acel stegulet si il inmanu unui alt
coleg.La sfarsitul activitatii au fost premiati cu diplome si care ceva dulce.Ziua de 26
noiembrie a început prin prezentarea unui material power point referitor la
însemnătatea acestei zile în istoria României, precum úi la premisele realizării acestui
pas, elevii manifestând un interes plăcut asupra acestor evenimente.
Anexele activităĠii didactice:

Mihai Eminescu
Pentru ca se apropie ziua lui Mihai Eminescu am pregatit cateva activitati pentru
copii care au in centru poezia, Somnoroase pasarelele " ܈i, ,Lacul"Vom incepe cu
invatarea poeziei si vom continua cu: prezentare lui Eminescu discutie pe marginea
poeziei, Somnoroase pasarelele. ;pagini de colorat cu tematica fiecarei strofe ;vom
confectiona un cuib pentru pasari din farfurii de carton crengute din hartie si vom lipi
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܈i pasarelele; ,,Lacul" "pictura ܈i lipire. La sfâr܈itul activită܊ilor copiii vor fi premia܊i
cu câte-o diplomă.

INITIATORII PROIECTULUI DE PROMOVARE A IMAGINII
GRADINITEI CU P. N. SULETEA
JUD. VASLUI PROFESOR INV. PRESCOLAR NASUI SIMONA;
EDUCATOARE OLARU CRISTINA
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܇COALA ONLINE O PROVOCARE DEVENITĂ REALITATE!

Prof. pt. înv. pre܈colar, Nedelcu Angela
Grădini܊a cu P. P. Nr. 2 ܇imleu Silvaniei


„Orice metodă pedagogică rezultă din întâlnirea mai multor factori ܈i, din acest
punct de vedere, educa܊ia va rămâne mereu o artă: arta de a adapta, la o situa܊ie precisă,
indica܊iile generale date de căr܊ile de metodologie.” – Gaston Mialaret
Imaginea ܈colii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce a܈teaptă ܈i au
nevoie: educa܊ie de calitate, accesul la ofertele educa܊ionale, individualizarea învă܊ării,
combaterea discriminării, reducerea violen܊ei, promovarea unui comportament moral
pozitiv ܈i participarea la activită܊i extra܈colare. ܇coala noastră, în ochii comunită܊ii,
este rezultatul unei munci constante.
Promovarea imaginii instituĠiei úi factorilor ce îúi asumă responsabilităĠile în
procesele de descentralizare úi asigurare a calităĠii este sus܊inută de personalizarea
ofertei educaĠionale la nivel instituĠional prin diversificarea úi flexibilizarea acesteia în
funcĠie de nevoile úi interesele partenerilor úi beneficiarilor procesului educational.
Crearea úi promovarea unei imagini instituĠionale pozitive în comunitate se realizează,
în primul rând, prin rezultatele educa܊ionale pozitive ale elevilor, părin܊ii fiind, în
principiu, primii interesa܊i de acest aspect.
Actul de predare-învă܊are nu se poate realiza în orice condi܊ii nici în mediul real,
nici în mediul virtual, fiind necesară con܈tientizarea tuturor factorilor, a implica܊iilor ܈i
a resurselor. A lua pulsul clasei la începutul lec܊iei este o măsură obligatorie atît în
܈coala clasică, dar ܈i în cea online. A fi desprins de trăirea elevilor, de dispozi܊ia lor
înseamnă a func܊iona ca un robot care informează, care livrează con܊inuturile solicitate
la un moment dat. Incontestabil, starea de bine – fizic, psihic ܈i moral – constituie
fundamentul succesului ܈colar.
Chiar ܈i din intimitatea căminului, procesul de învă܊are se cuvine să meargă
înainte, alimentat de curiozitatea copiilor ܈i de voca܊ia dascălilor. Este mai important
să stabilim ce ne apropie, ce ne aduce împreună decît să ne ata܈ăm de elementele de
segregare; în acest punct al analizei, trebuie să admitem că ne leagă – la fel de strîns ca
܈i înainte de 2020 – dorin܊a de a ne dezvolta personal ܈i profesional, de a avea succes,
de a ne cre܈te stima de sine, de a avansa pe drumul cunoa܈terii, de a socializa sub orice
formă.
În perioada pandemică ar trebui intens valorificate avantajele internetului ܈i
a܈ezate la temelia predării online. Sunt resurse valoroase, pe care nici nu le bănuiam
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anterior: interviuri, imagini, filme, jocuri; toate sunt capabile să capteze aten܊ia
elevilor, redută tot mai greu de cucerit în zilele noastre. Cu ajutorul acestor resurse
audio ܈i video, copiii î܈i pot îmbogă܊i semnificativ cultura generală, î܈i pot dezvolta
considerabil imagina܊ia ܈i vocabularul, dar ܈i să î܈i antrenează excelent , gîndirea.
Mai exact, înaintea orei de curs, elevilor li se pot încărca pe platforma ܈colii
diverse materiale referitoare la con܊inuturile studiate prin programă, pe baza cărora li
se pot da multiple sarcini de lucru. Cum interesul nostru este acela de a ob܊ine din
partea copilului o vizionare activă, nu pasivă, îi putem cere să se raporteze la material
din mai multe perspective.
Astfel, în desfă܈urarea activită܊ilor, am avut în vedere urmatoarele:
•
Am urmărit deprinderea de a se exprima corect în propozitii,
•
Am urmărit exprimarea corectă, folosind substantivul propriu ܈i comun,
•
Am propus învă܊area unor poezii,
•
Am propus repetarea ܈i învă܊area unor cântece,
•
În programul de după amiază, am propus povesti micutilor prescolari,
acestia având posibilitatea să o vizioneze pe platforma Classroom,
•
Am propus activită܊i prin care am consolidat următoarele: mai multe/mai
putine elemente; mai mare/ mai mic; mai gros/ mai subtire, precum ܈i al܊i termeni
matematici, folosind fise didactice ܈i jocuri didactice efectuate online ori de pe
learningapps sau wordwall.
•
Am folosit fise, creatie proprie sau de pe didactic.ro sau facebook
(Activită܊i grădini܊e) în recapitularea figurilor geometrice ܈i a celorlalte teme propuse
la domeniul ܈tiin܊e.
•
Totodata, am recapitulat tot ceea ce înseamnă anotimpuri, succesiunea
acestora, caracteristicile acestora, am observat schimbările din natură.
•
Am recapitulat zilele săptămânii ܈i lunile anului.
•
Datorită faptului că micutii pre܈colari ܈i-au desfă܈urat activitatea de acasă
si foarte mul܊i dintre ei nu au avut necesarul pentru astfel de activitati, majoritatea
activitatilor au fost de colorare în chenar, desen liber pe caiete sau foi albe, mototolire
hârtie, tăiere pe contur ܈i lipire, pictură, dactilopictură, pictură cu materiale din natură.
Am lucrat cu teme si fise reprezentative activitatilor de lucru din ziua respectivă.
•
In cadrul domeniu psihomotric, am utilizat platforma youtube.com, am
initiat jocuri de miscare, conform filmuletelor recomandate.
În fiecare zi am avut feedback din partea părin܊ilor, care au postat fie pe
classroom, fie pe wattsupp lucrările copiilor sau filmule܊e cu copiii. Astfel, am putut
constata dacă copiii au în܊eles ܈i au realizat corect ceea ce li s-a cerut.
Întâlnirile pentru consilierea părin܊ilor, au avut loc cu fiecare părinte, individual,
în fiecare zi de joi din săptămână.De fiecare data, am răspuns întrebărilor ܈i
nelămuririlor părin܊ilor în ceea ce prive܈te comportamentul copiilor ܈i al lor vis-a-vis
de ace܈tia.
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Prescolarii au beneficiat de mai mult timp petrecut cu părintii, au acumulat noi
informatii în domeniu IT, învă܊ând să utilizeze un instrument digital (telefon, laptop,
tabletă) în scop educativ, au avut posibilitatea să înve܊e lucruri noi despre natură,
experimentând alături de părin܊i ܈i îndruma܊i de experien܊a cadrului didactic.
Părin܊ii au beneficiat de faptul că au putut observa nivelul educativ al propriului
copil, au putut observa felul în care micutul lor se raportează la actul instructiveducativ, nivelul de implicare al acestuia în actul instructiv-educativ, au beneficiat de
feed-back în timp real atât de la copil, cât ܈i de la cadrul didactic, au realizat că
tehnologia poate oferi o nouă formă de educa܊ie dirijată pentru prescolar.
Promovarea imaginii pozitive a institu܊iei ܈colare se realizează prin publicarea
tuturor reu܈itelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele
܈i produsele activită܊ilor. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu
doar că putem ܊ine la curent părin܊ii cu tot ce se întâmplă în ܈coala, dar putem promova
activită܊ile ܈i implicit ܈coala în cadrul căreia acestea se desfă܈oară.

Bibliografie:
- https://edict.ro/promovarea-imaginii-scolii/
- https://www.observatorcultural.ro/articol/scoala-online-cautare-provocareschimbare/
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„PROMOVAREA IMAGINII ܇COLII- ܇COALA ONLINE„

Prof. Înv. Pre܈c. Nedelcu Ionela - Mihaela,
G. P. P Nr. 9 Buzău

Educa܊ia ca proces reflectă o necesitate de natură psihologică, angajată la nivelul
numeroaselor raporturi interindividuale care intervin în activitatea de formaredezvoltare a personalită܊ii. Deoarece educa܊ia este factorul determinant al dezvoltării
sociale în contextul lumii contemporane, caracterizată printr-o dinamică accelerată a
schimbării, orientarea ei prospectivă este esen܊ială. Aceasta presupune studiul evolu܊iei
viitoare a societă܊ii pornind de la analiza unor factori ܈i tendin܊e actuale. După Sorin
Cristea, orientarea prospectivă în educa܊ie înseamnă ,,formarea unor calită܊i,
deprinderi, structuri cognitive, afective, psihomotorii care se preconizeaza a fi
solicitate în viitor de schimbările economice ܈i social-politice, evolu܊iile demografice,
muta܊iile culturale ܈i progresele ܈tiin܊ifico-tehnice.”
În zilele noaste, unitatea de învă܊ământ este pregatită să facă fa܊ă unor cerin܊e tot
mai complexe din partea societă܊ii contemporane ܈i î܈i revendică locul său în via܊a
copiilor pe care îi educă, dar ܈i, în centrul comunită܊ii pe care o influen܊ează constant.
Cerin܊ele beneficiarilor fac din unitatea de învătământ un cadru viu, un mediu în
continuă schimbare. Internetul, privit cu reticen܊ă ini܊ial, a devenit acum un mediu de
promovare infinit, prin care o ܈coala î܈i poate construi o imagine.
Deschiderea spre nou se realizeaza datorită cadrelor didactice pregătite care
intervin in favoarea acestei dezvoltări continue a ܈colii. Analizând ceea ce se cere de
la unitatea de învă܊ământ, putem stabili ܈i cum anume o putem promova. Beneficiarii
atât direc܊i, cât ܈i indirec܊i (elevii, părintii) sunt cei ce intră în contact cu mediul ܈colar,
comunitatea fiind astfel influen܊ată de ܈coală. Promovarea imaginii institu܊iei se
realizează ܈i prin elaborarea unor proiecte la nivel local care să vizeze multiplicarea
experienĠei pozitive úi a exemplelor de bună practică în managementul institu܊ional.
Modalită܊ile de promovare a ofertei educa܊ionale a institu܊iei sunt: pliante,
postere, site-ul unită܊ii unde se pot posta fotografii din cadrul unor activită܊i instructiveducative desfă܈urate cu pre܈colarii, activită܊i extra܈colare ܈i actualizarea la zi a
acestuia.
Starea în care ne aflăm ne-a for܊at să fim părta܈i ai unor schimbări radicale care
a provocat modificări în structura sau func܊ionarea organiza܊iei prin regândirea
utilizării tehnologiei. Acestea schimbări ne-au determinat să abordăm procesul
instructiv-educativ din altă perspectivă prin înlocuirea interac܊iunilor face-to-face cu
pre܈colarii, cadrele didactice cu întâlnirile din mediul online realizate cu ajutorul
aplica܊iilor de socializare: WhatsApp, Zoom, Google Classroom, Meet.
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Avantajele ܈colii online:
x Profesorii, copiii, elevii, studen܊ii î܈i pot desfă܈ura activită܊ile de acasă;
x Eliminarea deplasării spre ܈i dinspre unitatea de învă܊ământ, câ܈tigându-se astfel
timp;
x Distribuirea rapidă a materialului didactic;
x Folosirea con܊inuturilor interactive, a jocurilor interactive;
x Pun în eviden܊ă valoarea competen܊elor digitale de܊inute de copii de la vârste din
ce în ce mai mici.
Dezavantajele ܈co lii online:
x Dificultă܊i în utilizarea tehnologiei de către anumite persoane;
x Nu to܊i copiii au acces la internet ܈i nu de܊in dispozitive care sunt necesare
accesării cursurilor online (calculator, laptop, tabletă, smartphone);
x Lipsa interac܊iunii directe între copil-educator, copil-copil, profesor-profesor
suprimă posibilitatea îndreptării imediate a comportamentelor neacceptate.
Această nouă abordare a educa܊iei trebuie să fie direc܊ionată în spiritul
dezvoltării autoeduca܊iei, atât cadrelor didactice cât ܈i elevilor. Nimeni nu a fost
pregătit pentru învă܊area online, respectiv ܈coala online, cadrele didactice au fost
provocate să se adapteze rapid ܈i să transmită un mesaj important copiilor: învă܊area
continuă dincolo de ܈coală ܈i cu instrumente online, accesibile tuturor, iar cu multă
determinare, voin܊ă, ambi܊ie se poate face progres.
Imaginea ܈colii, a institu܊iei poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce
a܈teaptă ܈i au nevoie: educa܊ie de calitate, acces la ofertele educa܊ionale,
individualizarea învă܊ării, promovarea unui comportament moral pozitiv ܈i participarea
la activită܊ile extra܈colare. Educa܊ia de calitate este rezultatul unui efort colectiv al
cadrelor didactice, fiecare contribuind individual asupra imaginii de ansamblu a
institu܊iei ܈colare.
BIBLIOGRAFIE:
1. Cristea, S., (1998), Dic܊ionar de termeni pedagogici, Editura Didactică ܈i
Pedagogică.
2. Albulescu, I., Catalano, H., Cristea, S., (2019), Sinteze de pedagogie, Editura
Didactică Publishing House.
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PROMOVAREA IMAGINII ܇COLII

Profesor înv. primar MIHAELA NEGRU
܇COALA GIMNAZIALĂ „SIMION BALINT” RO܇IA MONTANĂ

În zilele noastre, o ܈coală trebuie să fie pregătită să facă fa܊ă unor cerin܊e
complexe din partea societă܊ii ܈i să î܈i revendice pozi܊ia sa în via܊a copiilor pe care îi
educă. Cerin܊ele beneficiarilor fac dintr-o ܈coală un cadru viu, un mediu într-o continuă
schimbare.
Deschiderea spre tot ceea ce este nou se datorează cadrelor didactice pregătite ܈i
dornice pentru schimbări, care intervin în favoarea dezvoltării continue a ܈colii.
Crearea unei imagini se realizează prin fiecare cadru didactic din ܈coală, schimbarea
venind prin fiecare dintre noi.
Crearea unui spa܊iu de învă܊are plăcut ܈i atractiv în sălile de clasă, inovarea în
activitatea didactică, fac parte din punctele tari ale unei ܈coli, care aduc un plus de
valoare acesteia, atât în promovarea imaginii pozitive, cât ܈i în revendicarea locului
său în comunitate.
Managementul clasei de elevi se diferen܊iază de managementul ܈colii sau al altor
medii educa܊ionale prin specificul rela܊iei profesor-elev, în scopul formării ܈i
dezvoltării personalită܊ii acestora, concomitent cu problemele ei pedagogice,
metodologice. Această abordare este sus܊inută prin structura dimensională a
managementului clasei:
9 dimensiunea ergonomică care asigură condi܊ii materiale, de confort ac܊ional,
precum: dispunerea mobilierului, vizibilitatea, pavazoarea clase

Dimensiunea ergonomică a clasei de elevi (CP-II) din ܇coala Gimnazială „Clo܈ca”
Cărpini – ܈structură a ܇colii Gimnaziale „Simion Balint” Ro܈ia Montană– dispunerea
mobilierului.
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9 dimensiunea inovatoare implică în܊elegerea necesită܊ii de ameliorare,
schimbare, perfec܊ionare a vie܊ii ܈i activită܊ii clasei, grupului ܈i apoi luarea de
decizii adecvate, implicarea lor progresivă.
În activitatea mea didactică am sim܊it nevoia tranformării unor dimensiuni cu
efecte pozitive asupra procesului de învă܊are. Acest lucru a izvorât ca necesitate din
preocuparea mea permanentă în a le oferi elevilor un mediu stimulant ܈i atractiv de
învă܊are, a men܊ine ritmul cu dezvoltrea tehnologiei ܈i schimbărilor epocii în care trăim.
Nevoile genera܊iilor de elevi m-au determinat să caut modele de colaborare în preluarea
bunelor practici.
Am început cu reamenajarea spa܊iului clasei, spa܊iu pe care l-am reorganizat
complet, respectând normele de organizare a managementului spa܊iului. Am continuat
prin abordarea la clasă a metodelor ܈i tehnicilor de predare-învă܊are-evaluare raportate
la modelele de evaluare PISA ܈i PIRLS, ܊inând cond de individualitatea fiecărui elev.
Aceste aspecte mi-au îmbunătă܊it activitatea la clasă, au creat un climat afectiv pozitiv
܈i propice pentru o învă܊are eficientă ܈i au contribuit semnificativ la promovarea
imaginii ܈colii în care îmi desfă܈or activitatea.
Educa܊ia de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice,
fiecare contribuind individual asupra imaginii de ansamblu a ܈colii. Responsabilitatea
aceasta este în mâinile noastre, fiindcă imaginea pozitivă se creează greu, dar se poate
pierde u܈or.
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INSTRUMENT EDUCA܉IONAL PENTRU ܇COALA ONLINE

prof. Neneciu Rodica
COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI” ONEùTI


”ùcoala ideală este aceea care úlefuieúte sufletul, prin intermediul minĠii”.
Elena Stan
Utilizarea calculatorului,, în procesul de învăĠământ, devine o necesitate în
condiĠiile dezvoltării accelerate a tehnologiei informaĠiei. Noile genera܊ii de elevi sunt
obiúnuiĠi cu avalanúa de informaĠii multimedia, conceptul de asistare a procesului de
învăĠamânt cu calculatorul fiind o cerinĠă intrinsecă.
În procesul didactic modern, instruirea asistată de calculator a devenit una din
metodele de bază în învăĠământ.
Procesul de învăĠământ asistat de calculator presupune predarea lecĠiilor de
comunicare de noi cunoútinĠe, aplicarea, consolidarea úi sintetizarea noilor cunoútin܊e,
verificarea automată a unei lecĠii,verificarea automată a unei discipline úcolare sau a
unei anumite programe úcolare.
Procesul educaĠional atât de complex devine scena a trei actori: profesorul,
elevul úi calculatorul care, împreună, caută să asigure demersul didactic.
Multe din funcĠiile úi sarcinile care, prin tradiĠie, aparĠineau profesorului acum
sunt preluate de calculator. Calculatorul poate fi considerat un mijloc de informare, de
aplicare úi consolidarea cunoútinĠelor, de simulare, de exersare, deosebit de util în
procesul educaĠional.
Literatura didactică informează despre existenĠa unor pachete de programe
didactice pentru instruirea asistată de calculator care include instrucĠiuni de proiectare
úi realizare a lecĠiilor asistate sau parĠial asistate de calculator.
Didactica informatică evidenĠiază exigenĠele psihopedagogice ale programelor
de instruire asistată de calculator, modul de includere a secvenĠelor computerizate
printre cele de învăĠare clasică, locul profesorului úi al elevului în această formă de
desfăúurare a procesului de învăĠământ, readaptarea întregului sistem la condiĠiile
particulare solicitate de instruirea asistată de calculator.
În concluzie, se poate afirma că instruirea asistată de calculator conferă
învăĠământului tradiĠional o nouă dimensiune, ce promite creúterea substanĠială a
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randamentului învăĠării úcolare, oferind astfel o soluĠie realizabilă úi realistă problemei
cu care se confruntă învăĠământul contemporan, care se adaptează tot mai greu
cerinĠelor sociale în dinamică accelerată, impulsionată de ritmul actual al înnoirilor
tehnico-útiinĠifice.
Bibliografie:
1. Ioan Cerghit, Metode de învăĠământ, Editura Polirom, Iaúi, 2006
2. Husac, Melexina, ùcolarul mic úi calculatorul în ÎnvăĠământul primar. Revistă
dedicată cadrelor didactice, nr. 1 – 3/2006, Editura Miniped, Bucureúti, 2006
3. Cerghit, I., Sisteme de instruire alternative úi complementare – Stiluri úi strategii,
Editura Aramis, Bucureúti, 2002
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Promovarea Imaginii ܇colii

Prof. înv. primar Nicolae Cristina

În zilele noaste, unitatea de învă܊ământ trebuie să fie pregătită să facă fa܊ă unor
cerin܊e tot mai complexe din partea societă܊ii contemporane ܈i să î܈i revendice locul
său în via܊a copiilor pe care îi educă dar ܈i în centrul comunită܊ii. Cerin܊ele
beneficiarilor fac din unitatea de învă܊ământ un cadru viu, un mediu în continua
schimbare. Internetul, privit cu reticen܊ă ini܊ial, a devenit acum un mediu de promovare
nelimitat, prin care o ܈coala î܈i poate construi o imagine.
Deschiderea spre nou se realizează datorită cadrelor didactice pregătite, care
intervin în favoarea acestei dezvoltări continue a ܈colii. Analizând ceea ce se cere de
la unitatea de învă܊ământ, putem stabili ܈i cum anume o putem promova. Beneficiarii,
atât direc܊i, cât ܈i indirec܊i (elevii, părin܊ii, angajatorii) sunt cei ce intră în contact cu
mediul ܈colar, comunitatea fiind astfel influen܊ată de ܈coala.
Crearea acestei imagini se realizează prin fiecare cadru didactic din institu܊ie,
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educa܊ie
individualizată, adaptată la particularită܊ile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice
în strategii de predare atractive vor crea o imagine pozitivă asupra ܈colii. Promovarea
imaginii institu܊iei se realizeaza ܈i prin elaborarea unor proiecte la nivel local care să
vizeze multiplicarea experienĠei pozitive úi a exemplelor de bună practică în
managementul institu܊ional.
Activită܊ile extra܈colare sprijină promovarea imaginii institu܊iei ܈colare.
Activită܊ile de acest gen, cu o deosebită influen܊ă formativă, au la bază toate formele
de ac܊iuni turistice, ateliere de crea܊ie, concursuri ܈i parteneriate cu alte institu܊ii.
Activită܊ile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica ܈i creativă de a ocupa
timpul liber al elevilor, institu܊ia de învă܊ământ ce promovează astfel de activită܊i
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât ܈i jude܊ean sau
na܊ional.
Activitatea extracurriculară e o componentă educaĠională valoroasă úi eficientă
căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenĠie, adoptând el, în primul rând, o
atitudine deschisă ܈i inovativă, atât în modul de realizare al activităĠii, cât úi în relaĠiile
cu elevii, asigurând o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor.
Promovarea imaginii pozitive a institu܊iei ܈colare se realizează prin publicarea
tuturor reu܈itelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele
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܈i produsele activită܊ilor. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu
doar că putem ܊ine la curent părin܊ii cu tot ce se întâmplă în ܈coala, dar putem promova
activită܊ile ܈i implicit ܈coala în cadrul căreia acestea se desfă܈oară.
În concluzie, imaginea ܈colii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce
a܈teaptă ܈i au nevoie: educa܊ie de calitate, accesul la ofertele educa܊ionale,
individualizarea învă܊ării, combaterea discriminării, reducerea violen܊ei, promovarea
unui comportament moral pozitiv ܈i participarea la activită܊i extra܈colare. ܇coala
noastră, în ochii comunită܊ii, este rezultatul unei munci constante.
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IMAGINEA ܇COLII


Prof. Nicolae Georgeta,
Liceul Teoretic ,,Iulia Ha܈deu,, Lugoj


În zilele noastre, unitatea de învă܊ământ este pregatită să facă fa܊ă unor cerin܊e
tot mai complexe din partea societă܊ii contemporane ܈i î܈i revendică locul său în via܊a
copiilor pe care îi educă, dar ܈i, în centrul comunită܊ii pe care o influen܊ează constant.
Cerin܊ele beneficiarilor fac din unitatea de învătământ un cadru viu, un mediu în
continuă schimbare. Internetul, privit cu reticen܊ă ini܊ial, a devenit acum un mediu de
promovare infinit, prin care o ܈coala î܈i poate construi o imagine.
Alături de asigurarea protec܊iei tuturor elevilor, dezvoltarea parteneriatelor
comunitare în vederea protec܊iei integrită܊ii fizice ܈i psihice a fiecărui copil, oferirea
serviciilor de suport pentru promovarea unui mod sănătos de via܊ă, participarea copiilor
în procese decizionale referitor la aspectele vie܊ii ܈colare, implicarea familiei ܈i a
societă܊ii în procesul decizional, crearea condi܊iilor optime pentru dezvoltarea
poten܊ialului propriu în cadrul procesului educa܊ional, organizarea ܈i realizarea unui
proces educa܊ional de calitate, valorificarea eficientă a resurselor educa܊ionale,
promovarea imaginei institu܊iei ܈colare în care activez devine semnificativă.
Deschiderea spre nou se realizează datorită cadrelor didactice pregătite care
intervin în favoarea acestei dezvoltări continue a ܈colii. Analizând ceea ce se cere de
la unitatea de învă܊ământ, putem stabilii ܈i cum anume o putem promova. Beneficiarii
atat direc܊i, cât ܈i indirecti (elevii, părin܊ii) sunt cei ce intră în contact cu mediul ܈colar,
comunitatea fiind astfel influen܊ată de ܈coală. Educa܊ia este obligatorie, dar din fericire
nici o institu܊ie nu poate for܊a alegerea. “Clientul” este liber să aleagă. Această
dependen܊ă a unită܊ii ܈colare de libertatea de alegere a elevilor face ca úcoala să depindă
de implicarea ei în modificarea nevoilor úi aúteptărilor acestora. Informarea nu este de
ajuns, úcoala trebuie să aibă capacitatea úi să fie pregatită de a adapta programul
educaĠional la nevoile în schimbare ale “clientilor”.
ùcoala este un element esenĠial al oricărei comunităĠi prin resursele umane pe
care le are, dar úi prin spaĠiile de învăĠare disponibile. O úcoală/grădiniĠă responsabilă
este garantul dezvoltării permanente a comunităĠii. ùcoala-grădiniĠa, nu poate
funcĠiona bine fără sprijinul comunităĠii, aceasta reprezintă o resursă, oferindu-úi
serviciile úi altor membri ai comunităĠii pe lângă tinerii úcolarizaĠi úi contribuind astfel
la dezvoltarea comunităĠii úi altfel decât prin realizarea educaĠiei formale.
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Activită܊ile extra܈colare sprijină promovarea imaginii institu܊iei ܈colare. Copilul
traie܈te într-o lume dominată de mass media, influen܊ele nefaste ale televizorului ܈i
calculatorului ac܊ionând asupra sănătă܊ii psihice ܈i morale. Acestea contribuie la
transformarea elevilor în persoane incapabile de a se controla comportamental ܈i
emo܊ional. Activită܊ile de acest gen, cu o deosebită influentă formativă, au la bază
toate formele de ac܊iuni turistice, ateliere de creatie, concursuri ܈i parteneriate cu alte
institu܊ii
Activită܊ile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica ܈i creativă de a
ocupa timpul liber al elevilor, institu܊ia de învătământ ce promovează astfel de activită܊i
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât ܈i jude܊ean sau
na܊ional. Activitatea extracurriculară e o componentă educaĠională valoroasă úi
eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenĠie, adoptând el, în primul
rând, o atitudine creatoare, atât în modul de realizare al activităĠii, cât úi în relaĠiile cu
elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a
elevilor.
Promovarea imaginii pozitive a institu܊iei ܈colare se realizează prin publicarea
tuturor reu܈itelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face ܈coala accesibila.
Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ܊ine la curent
părin܊ii cu tot ce se întâmplă în ܈coala, dar putem promova activită܊ie ܈i implicit ܈coala
în cadrul căreia acestea se desfă܈oară.
Prin combaretea violen܊ei din unitatea ܈colară, reducerea incidentelor din cadrul
acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleran܊ei ܈i a unui spirit moral-civic
pozitiv în care elevii se integrează cu u܈urin܊ă crează o imagine pozitivă a ܈colii.
În concluzie, imaginea ܈colii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce
au ace܈tia nevoie: educa܊ie de calitate, accesul la ofertele educa܊ionale, individualizarea
învă܊ării, combaterea discriminarii, reducerea violentei, promovarea unui
comportament moral pozitiv, ܈i participarea la activita܊i extra܈colare. ܇coala noastră,
în ochii comunită܊ii, este rezultatul unei munci constante.
Educa܊ia de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice,
fiecare contribuind individual asupra imaginii, de ansamblu, a institu܊iei ܈colare.
Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece aceasta imagine pozitivă se
crează greu ܈i se poate pierde rapid.
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DE CRĂCIUN, FII MAI BUN!

Prof. NISTOR CRISTINA
GRĂDINIğA CU P. P. NR. 23, MUN. PLOIEùTI


„De Crăciun, fii mai bun”! este o sintagmă destul de banală ar spune unii, însă
mereu vie în inima bunului cre܈tin, deci mereu de actualitate. Începutul lunii decembrie
aduce cu sine emo܊ia sărbătorilor ce se apropie, iar datoria de a ne ajuta semenii afla܊i
la nevoie prinde acum via܊ă.
Mo ܈Crăciun există! Pentru cei care cred cu adevărat, pentru cei cărora nu le-a
fost teamă să-܈i păstreze flacăra speran܊ei vie. Mo ܈Crăciun este un izvor de bucurie
pentru cei ce primesc, dar ܈i pentru cei care oferă, pentru că, a܈a cum spunea un în܊elept
cândva, mai mare bucurie este „a da”, decât „a primi”. Este ca ܈i cum toată dragostea
pe care o oferi celorlal܊i ܊i s-ar întoarce în mod miraculos înapoi.
În preajma sfintelor sărbători, familiile preúcolarilor úi cadrele didactice
împreună cu Doamna Director –GrădiniĠa cu P.P. nr. 23, mun. Ploieúti úi structura GrădiniĠa cu P.N. nr. 10, mun. Ploieúti - úi-au unit aten܊ia, timpul, dar ܈i osteneala, spre
a fi împreună ziditori ai miracolului dăruirii. Cu to܊ii ܈i-au propus să fie ambasadori ai
faptelor bune, să ducă un strop de speran܊ă acolo unde deznădejdea se voia stapână. Să
fie alături unii de al܊ii pe un drum în care efortul nu este obositor pentru că se
transformă în bucurie, în cadrul Proiectului EducaĠional “ToleranĠă úi prietenie” –
activitatea din luna decembrie -„De Crăciun, fii mai bun!”-desfăúurat la nivelul unităĠii
în parteneriat cu OrganizaĠia umanitară Concordia -Centrul de zi pentru copii- Casa
Cristina reprezentată prin coordonatorul de centru dna Ana ùeicaru úi pedagogii Dima
Tatiana, Davidescu Andreea în calitate de colaboratori proiect ai institu܊iei partenere.
Dăruieúte din toată inima úi deschide-Ġi sufletul pentru a primi dragoste úi fericire!
Lasă-Ġi sufletul să renască úi trăieúte fiecare zi ca pe un dar nepreĠuit! Sub această deviză,
dna Director Voica Cristina Luiza, prof. înv. preúcolar Nistor Cristina, prof. înv.
preúcolar Enache Maria- coordonatori proiect úi cadrele didactice ale unităĠilor GPP 23
úi GPN 10 au strâns donaĠii de la familiile preúcolarilor grădiniĠei- îmbrăcăminte,
încălĠăminte, jucării, dulciuri, etc. pe care le-au dăruit partenerului proiectului acum în
prag de Crăciun.
„De Crăciun fii mai bun”, este motto-ul auzit des în această perioadă. Pentru
grădiniĠa noastră a fost momentul în care ne-am oprit pu܊in din cursa zilnică ܈i am făcut
un gest umanitar la adresa semenilor-beneficiarii Centrului de zi pentru copii- Casa
Cristina.
„Fii cât mai bun, căci doar asta îĠi rămâne.” — Ralph Waldo Emerson
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PROMOVAREA IMAGINII ܇COLII
PRIN ACTIVITĂ܉I EXTRACURRICULARE

PROF. NU܉Ă OLIMPIA
LICEUL DE ARTE „MARIN SORESCU”, CRAIOVA, DOLJ

ActivităĠile extracurriculare sunt activităĠi complementare activităĠii de învăĠare
realizată la clasă, urmăresc dezvoltarea competen܊elor de comunicare ܈i rela܊ionare,
cultivă interesul pentru diferite ramuri ale útiinĠei, atrag individul la viaĠa socială, la
folosirea timpului liber într-un mod plăcut úi util, orientează elevii către activităĠi utile
care să întregească educaĠia úcolară, contribuind la formarea personalităĠii. De aceea,
úcoala trebuie să fie deschisă spre acest tip de activitate care îmbracă cele mai variate
forme. Se desfăúoară prin: activităĠi educative, útiinĠifice, artistice, sportive, turistice.
Astfel de activităĠi oferă numeroase prilejuri de afirmare a elevilor, de dezvoltare a
personalităĠii acestora.
ActivităĠile extracurriculare oferă oportunităĠi pentru dezvoltarea unor
competenĠe, în raport cu anumite obiective ce inspiră úi provoacă elevul, atât pentru
succesul lui educaĠional, cât úi pentru cel din viaĠa de zi cu zi. Acestea au o valoare
importantă atât pentru dezvoltarea socială, cât úi pentru cea personală, prin demersuri
specifice úi particulare. Deúi activităĠile specifice educaĠiei formale urmăresc anumite
finalităĠi menĠionate anterior, totuúi ele nu duc la valorizarea unor competenĠe precum:
dezvoltarea unor abilităĠi interpersonale, muncă în echipă, iniĠierea úi implementarea
unor proiecte personale sau în echipă, deprinderi de învăĠare a modului cum să înveĠi
etc.
Activitatea extracurriculară e o componentă educaĠională valoroasă úi eficientă
căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenĠie, adoptând el, în primul rând, o
atitudine creatoare, atât în modul de realizare al activităĠii, cât úi în relaĠiile cu elevii,
asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor.
Diversitatea acestor activită܊i creúte interesul copiilor pentru úcoală úi pentru oferta
educaĠională.
Dintre activită܊ile extracurriculare care se desfă܈oară în ܈coala noastră amintesc:
parteneriate ܈i proiecte educative, concursuri ܈colare ܈i activită܊i artistice.
Parteneriatele ܈i proiectele educative desfă܈urate, sau în curs de desfă܈urare, sunt în
colaborare cu alte unită܊i de învă܊ământ preuniversitar ܈i universitar, cu organiza܊ii
nonguvernamentale, cu institu܊ii de cultură sau edituri. Voi enumera câteva dintre ele:
„Educa܊ia e ܈ansa ta”, „Un dar mic…o bucurie mare”, „Pa܈i prin lumea căr܊ilor”,
„Cartea-prietena copiilor”, „Copiii în lumea artei”, „Pa܈i spre lumea artei”,„Educa܊ie
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pentru starea de bine a fiecărui copil”, Educa܊ie fără frontiere” ܈i altele. Prin aceste
parteneriate am urmărit să dezvoltăm elevilor competen܊e de comunicare, sociale ܈i
civice, de ini܊iativă ܈i antreprenoriat, sensibilizare ܈i exprimare culturală.
Concursurile ܈colare la clasele mici sunt o activitate atractivă, dar ܈i de
dezvoltare a unei gândiri independente, de stimulare a spiritului de ini܊iativă, de
descoperire ܈i rezolvare de probleme noi, de autoevaluare, de exprimare artistică, de
voluntariat.
Prin participarea elevilor la concursuri na܊ionale, interjude܊ene, jude܊ene sau
locale, specifice ciclului primar, de cultură generală, artistico-plastice, prin implicarea
în parteneriate ܈i proiecte educative am promovat imaginea ܈colii ܈i oferta educa܊ională.
Bibliografie:
Crăciunescu Nedelea, Forme de activităĠi extracurriculare desfăúurate cu elevii ciclului
primar, în „ÎnvăĠământul primar“, nr. 2, 3 / 2000, Ed. Discipol, Bucureúti;
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14 noiembrie - Ziua Mondială a Diabetului

Olaru Cristina ܈i Nasui Simona


Tema din acest an este „Familia ܈i Diabetul”, o campanie menită să atragă aten܊ia
asupra efectelor acestei afec܊iuni grave în rândul copiilor ܈i al tinerilor.
Această afec܊iune nu prezintă simtome clare, motiv pentru care testarea este
extrem de importanta.
Elevii si parintii prezenti au beneficiat de testarea gratuită a glicemiei ܈i au putut
interac܊iona cu medicul specialist, Ella Pintilei pentru a ob܊ine informa܊ii privind
tratamentul ܈i preven܊ia Diabetului Zaharat.
Multumim tuturor celor implicati! Felicitări Ansamblului "Ciobănaúul" condus
de domnul Silviu Popa ܈i Ro܈u Ionel pentru locul I si trofeul ob܊inut la Festivalul Concurs Interjude܊ean de Interpretare úi Dans popular "Traditii si obiceiuri" Bârlad, 5
mai 2019. De asemenea, felicitări elevilor, Dumbravă Mara - premiul III, Dragnea
Isabela ܈i Obreja Cristinel - premiul II la sec܊iunea canto. Felicitări! Mult succes în
continuare úi cât mai multe realizări.Ziua de 1 Decembrie semnifică împlinirea
dezideratului de libertate, unitate ܈i demnitate na܊ională al mai multor genera܊ii de
români, croit prin idealuri ܈i sacrificii.
În cadrul activită܊ii ,,Pe-un picior de plai, pe-o gură de rai", organizată de ܈colile
Găge܈ti, Mălu܈teni, Blăge܈ti, Giurcani ܈i ܇uletea, elevii au marcat Ziua Na܊ională a
României prin diverse activită܊i cultural-artistice.
Felicitări tuturor participan܊ilor ܈i organizatorilor pentru ini܊iativă!
LA MUL܉I ANI, ROMÂNIA!Ziua de 15 ianuarie, aleasă ca zi a Culturii
Nationale, este dată de na܈terea celui ce a fost supranumit Luceafărul Poeziei
Române܈ti, Mihai Eminescu.
Elevii ܈colii noastre au marcat ziua de 15 ianuarie prin diferite activită܊i
desfă܈urate sub îndrumarea doamnei profesoare Alina Traficul de persoane reprezintă
o infracĠiune prin care sunt exploataĠi copii, femei úi bărbaĠi în diferite scopuri.
Constituie o infracĠiune gravă úi, totodată, o încălcare flagrantă a drepturilor omului.
Elevii ܈colii noastre au beneficiat de pachetul educa܊ional de prevenire a
traficului de persoane din partea Asocia܊iei eLiberare, partener al Agen܊iei Na܊ionale
Împotriva Traficului de Persoane (ANITP).
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Bune practice în activită܊ile de promovare a imaginii ܈colii
prin activită܊i extra܈colare interdisciplinare

Prof. ing. Olea Traiana Miori܊a
܇coala Gimnazială ,,Vasile Lucaciu,, Carei, jud. Satu Mare

Imaginea unei instituĠii educaĠionale este determinată de un ansamblu de criterii,
reguli úi interpretări care sunt structurate de-a lungul timpului úi transmise prin tradiĠie,
modificate úi îmbogăĠite succesiv cu elemente noi, acceptate si asimilate de comunitate.
Imaginea unei ܈coli este ansamblul reprezentărilor care îi sunt asociate unei
identită܊i specifice de către to܊i actorii implica܊i în activită܊ile ܈colare-profesori, elevi,
părin܊i, autorită܊i, mass media. Imaginea ܈colii este un complex constituit din istoria
organiza܊iei ܈colare, calitatea ofertei educative, performan܊ele sale ܈i stabilitatea
institu܊ională, prestigiul în comunitate. În conturarea unei strategii de optimizare a
imaginii unei ܈coli, se ܊ine cont, în primul rând, de obiectivele institu܊iei ܈colare, dar ܈i
de orizontul de a܈teptare.
Imaginea institu܊ională este importantă ܈i se completează cu rezultate
cuantificabile (număr de absolven܊i, performan܊e, integrare în muncă sau în alte
structuri de învă܊ământ ܈i de elemente ale culturii organiza܊ionale ce ܊in de mituri, eroi,
simboluri, modele comportamentale, ritualuri, ceremonii). al comunită܊ii. Factorul
principal în crearea imaginii ܈colii îl reprezintă calitatea procesului instructiv ܈i
educa܊ia asociată cu calitatea cadrelor didactice.
Promovarea imaginii ܈colii noastre este rodul activită܊ilor derulate în
parteneriate, ceea ce conferă avantaje evidente, deoarece se creează rela܊ii de
colaborare, se aprofundează diverse probleme educative ܈i nu în ultimul rând, au loc
schimbul inter ܈i intra disciplinare. Prin acest cadru inedit li se insuflă elevilor dorin܊a
de implicare în comunitate, experien܊ele de învă܊are se multiplică ܈i se diversifică, iar
personalitatea acestora devine efervescentă ܈i acentuat creatoare.
În perioada actuală, procesul instructiv-educativ apelează tot mai mult la
mijloacele tehnice de instruire. Acestea au introdus úi vor introduce schimbări notabile
în derularea procesului educaĠional fiind destinate înlesnirii predării cunoútinĠelor úi
deprinderilor. Actualmente putem vorbi de o tehnologie didactică fără a o confunda
însă cu aparatura sau cu instrumentarul pe care profesorii úi elevii le utilizează pentru
obĠinerea unor rezultate concrete.
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Metodele úi mijloacele moderne produc schimbări în planul gândirii (idei,
opinii), în plan verbal úi acĠional, activează elevii, îi motivează, reducând încorsetarea
pe care ei úi profesorul o resimt într-o activitate tradiĠională. Variate úi etapizate, aceste
metode trebuie să fie aplicate ca un joc cu reguli. Prezentate ca niúte jocuri de învăĠare,
cooperare, distractive, nu cu efort de concentrare, metodele moderne determină elevii
să rezolve în grup problemele cu care se confruntă, să ia decizii, úi să aplaneze
conflictele ce pot apărea. Astfel, ei descoperă o noua experienĠă interrelaĠionând în
grupuri de învăĠare activă: aceea de a studia, de a investiga împreună úi capătă încredere
în forĠele proprii, dar úi în ale grupului.
ÎnvăĠarea bazată pe proiecte cu participarea elevilor la concursuri ܈colare ܈i
extra܈olare folosind mijloace moderne ale tehnologiei pe bază de proiecte este un
model de instruire care îi implică pe elevi în activităĠi de investigare a unor probleme
obligatorii úi au drept rezultat obĠinerea unor produse autentice. Proiectele vin să
sporească oportunităĠile de învăĠare ale elevilor, pot varia foarte mult în ceea ce priveúte
conĠinutul úi aria acoperită úi pot avea loc la diferite niveluri de învăĠământ. Prin
proiecte, elevii îúi asumă roluri active – cel care rezolvă problema, cel care ia decizia,
cel care efectuează investigaĠii, responsabilul cu documentarea.
Desigur, participarea elevilor la activităĠi educative se desfăúoară în afara orelor
de curs úi aduc elemente de noutate faĠă de disciplinele studiate de elevi prin
curriculum-ul obligatoriu. Ele pot avea la bază informaĠiile acumulate úi competenĠele
dezvoltate de elevi pe parcursul anului úcolar, dar nu vor avea rolul de dublare, ci de
complementarizare sau aplicare practică a acestor informaĠii úi competenĠe. Aceste
activităĠi au la bază: dorinĠa elevilor de a se implica în proiecte extraúcolare unde pot
să folosească tehnologii moderne. Totodată aceste activită܊i duc la parteneriate cu alte
unităĠii úcolare, cu alte instituĠii care pot furniza resurse pentru astfel de activităĠi,
dorinĠa profesorilor de a realiza úi alte activităĠi, în afara orelor de curs.
Un exemplu de promovare a imaginii ܈colii îl reprezintă ܈i proiectul prezentat de
elevii Mocanu ܇erban ܈i Bontea Luca de a ܇coala Gimnazială ,, Vasile Lucaciu,, din
Carei, jud. Satu Mare, coordonat de prof. ing. Olea Traiana Miori܊a a fost calificat la
Concursul Na܊ional interdisciplinar ,,DESCOPERĂ MONUMENTE ROMÂNE܇TI”
unde a ob܊inut Premiul II. Proiectul a fost realizat în aplica܊ia ,,Powtoon,, unde
promovează clădirea monument în care actualmente func܊ionează Primăria din ora܈ul
natal Carei.
Elevii au descris istoricul clădirii, evenimente petrecute în această loca܊ie, au
evocat personalită܊i care au vizitat monumentul arhitectural. Personalită܊ile care au
marcat istoria ora܈ului pot fi modele prin care elevii î܈i conturează caracterul ܈i implicit
parcursul intetectual ܈i traseul în via܊ă.
Concursul promovează recunoa܈terea muncii elevilor preocupa܊i concret de
cunoa܈terea zonei lor de ba܈tină ܈i implicit a ܊ării în contextul larg al participării la
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concurs stimulându-le creativitatea ܈i dorin܊a de promovarea valorilor, de însu܈ire a
acestora, de promovare a limbii, credin܊ei ܈i unită܊ii de neam românesc.
Pentru exemplificare urmări܊i prezentarea realizată pentru concurs accesând
linkul de mai jos.
http://concurs.cristis.ro/index/408/Hanul%20Cerbul%20de%20Aur%20de%20
odinioara.html,
https://www.youtube.com/watch?v=B1dwPvAxuAM&feature=youtu.be&fbclid=IwA
R2gZ9pCqU8CbcsWzO-v-Snl2uYnedQbSrT6k_4wzeTXjt6aPbttvJTUaTw
https://www.youtube.com/watch?v=7cnn3NTNv5A&t=2s
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Promovarea ܇colii Gimnaziale ”Nicolae Bălcescu”, Pite܈ti

Ologu-Neagoe Oana-Andrada

܇coala Gimnazială ”Nicolae Bălcescu”, este prima úcoală din cartierul Găvana.
Începuturile fostei comune Găvana (actualmente cartier al oraúului Piteúti)
sunt destul de greu de precizat. Denumirea de Găvana apare în 1649 în vremea lui
Matei Basarab (1632-1654) legată de hotărnicia a doisprezece boieri în Budeasa úi
Găvana.
Prima úcoală în comuna Găvana, plasa Piteúti, judeĠul Argeú, a luat fiinĠă spre
sfârúitul anului 1838, sub îndrumarea candidatului de învăĠător Gheorghe Dumitru,
originar din comuna Găvana. Din documente reiese că la 19.03.1839 úcoala era
frecventată de 30 de copii din Găvana úi Valea Rea, clădirea fiind construită din
împletituri de nuiele úi amplasată lângă „pătulele împărăteúti" aproape de biserică .
ùcoala a funcĠionat până în anul 1848 când, din cauza revoluĠiei, úcolile au fost închise.
În anul 1857, caimacamul Alexandru Ghica a hotărât redeschiderea úcolilor.
Abia în 1894 s-a construit un local propriu pentru úcoală, din zid, cu două săli
de clasă úi o cancelarie. În 1910 s-a ridicat o nouă construcĠie din cărămidă, pe teren
de piatră, dispunând de trei săli de clasă, un coridor úi o cancelarie, în fostul local
mutându-se primăria comunei. În anii 1925 úi 1940 s-au adăugat noi săli de clasă astfel
că în 1942 úcoala avea úase săli de clasă, o cancelarie, un atelier, o bucătărie úi o
cantină. Ca urmare a rezultatelor bune obĠinute de elevii úcolii la examenele de
absolvire úi a constatărilor pozitive făcute de organele de control cu ocazia diferitelor
inspecĠii, úcoala din Găvana era cotata ca una din cele mai bune úcoli rurale din judeĠ.
Din 1925 la úcoala Găvana a funcĠionat primul atelier úcolar, a cărui dotare a fost
îmbunătăĠită permanent. Tot din anul 1925, úcoala a dispus úi de o bibliotecă proprie,
donată de Cercul StudenĠesc Argeúean, iniĠial cu 132 volume ajungând în 1934 la 700
volume. Din anul 1965, ca urmare a extinderii cartierului Găvana úi a creúterii
numărului de elevi s-a dat în folosinĠă noul local al ùcoli Nr.6, în care funcĠionează úi
astăzi. În anul 2012 úcoala si-a schimbat denumirea în ùCOALA GIMNAZIALĂ
NICOLAE BĂLCESCU PITEùTI.
Aceasta are cadre didactice foarte bine pregătite, majoritatea având gradul I,
dornice de ob܊inerea unor rezultate excep܊ionale alături de elevi. Beneficiază de afterschool, proiectul fiind destinat părin܊ilor care au nevoie de ajutor în educarea celor
mici, dar ܈i copiilor care vor să î܈i petreacă timpul într-o companie potrivită vârstei lor.
܇coala oferă certitudinea că micu܊ii ܈colari primesc toată aten܊ia ܈i dragostea
educabililor, într-un mediu armonios, plăcut ܈i dotat corespunzător, profesorii se
angajează în consolidarea ܈i completarea cuno܈tin܊elor, desfă܈urarea unor activită܊i de
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stimulare a creativită܊ii într-o atmosferă de calm ܈i în܊elegere prin diverse proiecte
educative sau parteneriate cu alte institu܊ii, îmbogă܊irea vocabularului prin accesul
permanent la biblioteca ܈colii, asigurarea învă܊ării unor limbi străine, pregătirea
necesară dacă există dorin܊ă de participare la diverse concursuri sau olimpiade,
asigurarea unor norme de cură܊enie ܈i igienă la cele mai înalte standarde pentru a nu
exista riscul îmbolnăvirii cu Covid-19.
În privin܊a dotărilor trebuie men܊ionat că există cabinete ܈i laboratoare de istorie,
geografie, română, matematică, fizică, chimie, religie ܈i informatică, săli de sport foarte
spa܊ioase, conform standardelor europene, cantină, cabinete medicale, cabinet
psihologic, cabinet de logopedie, toalete moderne, ܈coala fiind dotată satisfăcător cu
material didactic modern.
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PROMOVARE A IMAGINII ܇COLII

Prof. Înv. Pre܈colar: Oltean Julianna
G. P. P. NAPSUGÁR/ RAZĂ DE SOARE
SF. GHEORGHE, jud. COVASNA

Promovarea imaginii unităĠii noastre úcolare reprezintă o prioritate pentru o bună
colaborare între cei trei parteneri educaĠionali: grădini܊ă-pre܈colari-părinĠi. Educa܊ia
este obligatorie, dar din fericire nici o institu܊ie nu poate for܊a alegerea. “Clientul” este
liber să aleagă. Această dependen܊ă a unită܊ii ܈colare de libertatea de alegere a elevilor
face ca úcoala să depindă de implicarea ei în modificarea nevoilor úi aúteptărilor
acestora. Informarea nu este de ajuns, úcoala trebuie să aibă capacitatea úi să fie
pregatită de a adapta programul educaĠional la nevoile în schimbare ale “clientilor”.
ùcoala este un element esenĠial al oricărei comunităĠi prin resursele umane pe care le
are, dar úi prin spaĠiile de învăĠare disponibile.
O úcoală/grădiniĠă responsabilă este garantul dezvoltării permanente a
comunităĠii. ùcoala-grădiniĠa, nu poate funcĠiona bine fără sprijinul comunităĠii,
aceasta reprezintă o resursă, oferindu-úi serviciile úi altor membri ai comunităĠii pe
lângă tinerii úcolarizaĠi úi contribuind astfel la dezvoltarea comunităĠii úi altfel decât
prin realizarea educaĠiei formale. De exemplu, în Olanda, se cheltuiesc foarte mulĠi
bani úi energie umană pentru promovarea úi atragerea grupurilor-Ġintă. Se încearcă prin
cuvinte úi imagini să se creeze cea mai bună imagine posibilă úi să convingă că numai
produsul educaĠional oferit este cel mai bun. O mare atenĠie úi cheltuială sunt acordate
identităĠii vizuale úi reputaĠiei numelui. Dar “clientul” aúteaptă mai mult. Nevoile lui
sunt central
Pentru a reuúi, o instituĠie educaĠională are nevoie să se adapteze corespunzător
mediului complex úi în continuă schimbare. Toate activităĠile instituĠiei au loc úi sunt
dependente de mediul exterior. Managerii instituĠiilor au nevoie să înteleagă
importanĠa mediului úi a schimbarilor care se produc úi modul cum pot afecta succesul
sau chiar supravieĠuirea instituĠiei.
Prevederea transformărilor potenĠiale ale macromediului, va da instituĠiei timpul
necesar pentru a planifica răspunsurile adecvate. Mediul poate fi într-o transformare
rapidă sau lentă. Într-un mediu stabil, forĠele demografice, economice, ecologice,
tehnologice, legislative úi culturale rămân stabile de la an la an.
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Formarea imaginii unei organizaĠii se poate realiza aplicând o anumită ,,
politică’’, ce Ġine pe de o parte de stilul managerial al conducătorului organizaĠiei úi pe
de altă parte de activitatea desfăúurată de angajaĠi-cadre didactice.
Managerul unei organizaĠii úcolare poate promova în mediul intern úi extern al
unitătii o imagine pozitivă a acesteia, printr-o planificare riguroasă, folosind metodele
úi tehnicile potrivite. De-a lungul timpului, activităĠile de formare úi promovare a
imaginii grădini܊ei noastre au fost:
x difuzarea informaĠiilor cu privire la oferta educaĠională, programele ܈i
proiectele educaĠionale , baza materială, resursele umane, rezultatele úcolare;
x consilierea părinĠilor privind orientarea úcolară;
x dezvoltarea de parteneriate eficiente la nivel local, judeĠean, regional, na܊ional
în scopul promovării imaginii institu܊iei noastre úi a corelării ofertei educaĠionale cu
cerinĠele de pe piaĠa muncii locale / regionale;
x promovarea imaginii grădini܊ei prin diverse surse informaĠionale (presă locală
scrisă, internet).
Propunerea de activităĠi pentru formarea úi promovarea imagini a grădini܊ei în
anul úcolar curent, a fost următoarea:
-transmiterea în spaĠiul virtual a informaĠiilor úi fotografiilor privind baza
materială úi programele de dezvoltare, oferta educaĠională, activităĠi derulate,
rezultatele pre܈colarilor, proiecte educa܊ionale derulate ;
-promovarea imaginii instituĠionale úi a ofertei educaĠionale prin pagina web a
grădini܊ei; -popularizarea ofertei educaĠionale propusă pentru anul úcolar următor.
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Importan܊a activită܊ilor educative realizate în online
pentru promovarea imaginii ܈colii

Prof. ۺnv.p rimar Oprea Andreea Elena




Promovarea imaginii unităĠii úcolare reprezintă o prioritate pentru o bună
colaborare între cei trei parteneri educaĠionali: úcoală/grădini܊ă-܈colari-părinĠi. ùcoala
este un element esenĠial al oricărei comunităĠi prin resursele umane pe care le are, dar
úi prin spaĠiile de învăĠare disponibile.
Creând un climat de muncă stimulativ, în care toĠi au succes úi îúi utilizează
întregul potenĠial în beneficiul comun, úcoala este o instituĠie de învăĠământ care
satisface nevoile fiecăruia de a se simĠi competent în a deĠine úi utiliza informaĠia,
deschis întru schimbare úi pentru învăĠarea úi respectarea convieĠuirii într-o societate
democratică.
Credem în valorile profesionale formate úi afirmate de-a lungul timpului în
această úcoală, în capacitatea úi competenĠele corpului profesoral de aici pentru a obĠine
úi menĠine la standarde ridicate performanĠele elevilor. O úcoală/grădiniĠă responsabilă
este garantul dezvoltării permanente a comunităĠii.
ùcoala-grădiniĠa, nu poate funcĠiona bine fără sprijinul comunităĠii, aceasta
reprezintă o resursă, oferindu-úi serviciile úi altor membri ai comunităĠii pe lângă tinerii
úcolarizaĠi úi contribuind astfel la dezvoltarea comunităĠii úi altfel decât prin realizarea
educaĠiei formale.
Formarea imaginii unei organizaĠii se poate realiza aplicând o anumită
,,politică’’ , ce Ġine pe de o parte de stilul managerial al conducătorului organizaĠiei úi
pe de altă parte de activitatea desfăúurată de angajaĠi-cadre didactice. Promovarea
imaginii, reprezintă acĠiunea de convergenĠă, interferenĠă a reclamei , publicităĠii,
utilizarea liderilor de opinie úi a tehnologiilor de creare a evenimentelor pentru
formarea unei imagini unitare úi multidimensionale prin transmiterea unor mesaje.
Managerul unei organizaĠii úcolare poate promova în mediul intern úi extern al
unitătii o imagine pozitivă a acesteia, printr-o planificare riguroasă, folosind metodele
úi tehnicile potrivite.
De-a lungul timpului, activităĠile de formare úi promovare a imaginii unei úcoli
au fost:
x difuzarea informaĠiilor cu privire la oferta educaĠională, programele ܈i
proiectele educaĠionale, baza materială, resursele umane, rezultatele úcolare;
x consilierea părinĠilor privind orientarea úcolară;


589

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, februarie, 2022
x dezvoltarea de parteneriate eficiente la nivel local, judeĠean, regional, na܊ional
în scopul promovării imaginii institu܊iei noastre úi a corelării ofertei educaĠionale cu
cerinĠele de pe piaĠa muncii locale / regionale;
x promovarea imaginii grădini܊ei prin diverse surse informaĠionale (presă locală
scrisă, internet).
Descriere :S-a realizat un pliant al úcolii/ grădiniĠei úi o prezentare Power-Point
a acesteia, postat pe pagina web a unita܊ii. Au apărut articole în presa locală legate de
prezentarea unităĠii úcolare, precum úi de popularizare úi diseminare a rezultatelor úi
performanĠelor.
Dovezi ale succesului: ۺn urma desfăúurării acĠiunii, s-a realizat integral planul
de úcolarizare al úcolii/grădiniĠei, iar imaginea acesteia în comunitatea locală a crescut.
Resurse necesare:echipamente de birotică pentru editarea pliantelor úi realizarea
prezentării electronice a úcolii/grădiniĠei, consumabile necesare tipăririi pliantelor. De
asemenea, pentru ca oferta noastră să fie viabilă, depunem eforturi în asigurarea unor
spaĠii educaĠionale confortabile, sigure, adaptate nevoilor preúcolarilor, atît fizice cât
úi psihologige.
Bibliografie:
1. Miclea, M., Lemeni, G., Consiliere si orientare- Ghid de educatie pentru
cariera, 2004
2. Voiculescu, F., Analiza resurse – nevoi si managementul strategic in
invatamânt, 2004
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ACTIVITĂ܉I REALIZATE PENTRU
PROMOVAREA IMAGINII UNITĂ܉II DE ÎNVĂ܉ĂMÂNT

Opri܈or Măriu܊a Elena
Grădini܊a cu P. P. O܊elu Ro܈u

În vremea de acum, unitatea de învă܊ământ trebuie să fie pregătită să facă fa܊ă
unor cerin܊e tot mai complexe din partea societă܊ii contemporane ܈i să î܈i revendice
locul său în via܊a copiilor pe care îi educă dar ܈i în centrul comunită܊ii. Cerin܊ele
beneficiarilor fac din unitatea de învă܊ământ un cadru viu, un mediu în continua
schimbare. Internetul, privit cu reticen܊ă ini܊ial, a devenit acum un mediu de promovare
nelimitat, prin care o unitate de învă܊ământ î܈i poate construi o imagine.
Promovarea imaginii institu܊iei ܈i factorilor ce î܈i asumă responsabilită܊ile în
procesele de descentralizare ܈i asigurare a calită܊ii este sus܊inută de personalizarea
ofertei educa܊ionale la nivel institu܊ional prin diversificarea ܈i flexibilizarea acesteia în
func܊ie de nevoile ܈i interesele partenerilor ܈i beneficiarilor procesului educa܊ional.
Crearea ܈i promovarea unei imagini institu܊ionale pozitive în comunitate se realizează,
în primul rând, prin rezultatele educa܊ionale pozitive ale elevilor, părin܊ii fiind, în
principiu, primii interesa܊i de acest aspect.
Crearea acestei imagini se realizează prin fiecare cadru didactic din institu܊ie,
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea copiilor printr-o educa܊ie
individualizată, adaptată la particularită܊ile copilului, folosirea mijloacelor tehnologice
în strategii de predare atractive vor crea o imagine pozitivă asupra ܈colii. Promovarea
imaginii institu܊iei se realizează ܈i prin elaborarea unor proiecte la nivel local care să
vizeze multiplicarea experien܊ei pozitive ܈i a exemplelor de bună practică în
managementul institu܊ional.
Activită܊ile
extra܈colare
sprijină
promovarea imaginii institu܊iei ܈colare.
Activită܊ile de acest gen, cu o deosebită
influen܊ă formativă, au la bază toate formele de
ac܊iuni turistice, ateliere de crea܊ie, concursuri
܈i parteneriate cu alte institu܊ii.
Activită܊ile extracurriculare dau o
alternativa sănătoasa, practica ܈i creativă de a ocupa timpul liber al elevilor, institu܊ia
de învă܊ământ ce promovează astfel de activită܊i beneficiind de imaginea pozitiva
binemeritată, atât la nivel local, cât ܈i jude܊ean sau na܊ional. Activitatea extracurriculară
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e o componentă educa܊ională valoroasă úi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie
să-i acorde aten܊ie, adoptând el, în primul rând, o atitudine deschisă ܈i inovativă, atât
în modul de realizare al activită܊ii, cât ܈i în rela܊iile cu elevii, asigurând o atmosferă
relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor.
Promovarea imaginii pozitive a institu܊iei ܈colare se realizează prin publicarea
tuturor reu܈itelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele
܈i produsele activită܊ilor. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu
doar că putem ܊ine la curent părin܊ii cu tot ce se întâmplă în ܈coala, dar putem promova
activită܊ile ܈i implicit ܈coala în cadrul căreia acestea se desfă܈oară.
Prin combaterea violen܊ei din unitatea ܈colară, reducerea incidentelor din cadrul
acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleran܊ei ܈i a unui spirit moral-civic
pozitiv în care copiii se integrează cu u܈urin܊ă, se creează, treptat, o imagine pozitivă a
unită܊ii de învă܊ământ.
În concluzie, imaginea ܈colii poate fi
promovată oferind beneficiarilor ceea ce
a܈teaptă ܈i au nevoie: educa܊ie de calitate,
accesul
la
ofertele
educa܊ionale,
individualizarea
învă܊ării,
combaterea
discriminării,
reducerea
violen܊ei,
promovarea unui comportament moral
pozitiv ܈i participarea la activită܊i
extra܈colare. Grădini܊a noastră, în ochii
comunită܊ii, este rezultatul unei munci
constante.
Educa܊ia de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice,
fiecare contribuind individual asupra imaginii de ansamblu a institu܊iei ܈colare.
Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece această imagine pozitivă se
creează greu ܈i se poate pierde rapid.
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PROMOVAREA IMAGINII ܇COLII


de prof. înv. primar Orbu Roxana-Mãdãlina
de la ùcoala Gimnazialã Valea Mãcriúului, jud. IalomiĠa


Imaginea ܈colii noastre se promoveazã oferind beneficiarilor ceea ce a܈teaptă ܈i
au nevoie: educa܊ie de calitate, accesul la ofertele educa܊ionale, individualizarea
învă܊ării, combaterea discriminării, reducerea violen܊ei, promovarea unui
comportament moral pozitiv ܈i participarea la activită܊i extra܈colare.
În acest scop, în cadrul Comisiei pentru Evaluarea úi Asigurarea CalitãĠii
educaĠiei, se elaboreazã proceduri ce au ca scop modalitãĠile de realizare úi promovare
a imaginii úcolii. Acestea vizeazã:
x Realizarea planului de úcolarizare pentru anul úcolar urmãtor
x Aplicarea chestionarelor privind satisfacĠia elevilor faĠã de disciplina
opĠionalã studiatã în anul úcolar in curs
x Realizarea de propuneri pentru disciplinele opĠionale din partea elevilor,
pãrinĠilor úi cadrelor didactice
x Propunerile privind organizarea de activitãĠi extracurriculare (cercuri,
excursii, vizite, diverse acĠiuni de voluntariat)
x Realizarea pliantelor cu oferta educaĠionalã úi distribuirea cãtre Consiliul
Local, Primãrie, pãrinĠi, elevi
x Postarea ofertei educaĠionale pe site-ul úcolii.
Prima etapă în elaborarea strategiei privind promovarea institu܊iei ܈colare constă
în analiza în detaliu a următorilor parametri:
x Punctele forte ale ܈colii, comparativ cu ܈colile din regiune
x Punctele slabe ale ܈colii
x Puncte de credibilitate: x ani de la fondare, y număr de absolven܊i, z nota medie
de absolvire,
x Puncte de contact ale ܈colii cu mediul extern: profesori, elevi, facilită܊ile fizice
ale unitãĠii, pagină web, pagină de Facebook, bro܈uri, flayere de promovare etc.
x Modalitatea de pozi܊ionare a ܈colii proprii ܈i a ܈colilor din regiune. Pozi܊ionarea
– asocierea pe care o crează auzul denumirii ܈colii în rândul popula܊iei (elevilor,
părin܊ilor)
x Punctele de diferen܊iere – ce are ܈coala deosebit, ie܈it din comun care ar putea fi
promovat
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De asemenea, important este úi elaborarea unui slogan. Acesta trebuie să
sublinieze pozi܊ionarea, să fie scurt, să poată fi utilizat în cât mai multe medii (în
bro܈uri sau postere, în prezentările conducerii instituĠiei, în reportaje la evenimente, la
܈edin܊ele cu părin܊ii, în ziare sau televiziuni locale).
Scopul urmãrit în promovarea imaginii úcolii este determinarea unei pozi܊ionări
dorite: Să fim percepu܊i de către părin܊i ca ܈coala cu cea mai bună rată de
promovabilitate, iar de către elevi ca ܈coala în care procesul educa܊ional nu e doar
important, dar ܈i interesant.
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PROMOVAREA IMAGINII ܇COLII

Prof. pentru înv. pre܈c. Ouatu Ionela-Mihaela
Grădini܊a cu Program Prelungit Numărul 29
structură a ܇colii Gimnaziale „Mihail Sadoveanu” Bacău

܇coala, are rostul să te ridice undeva de unde să-܊i fie ru܈ine să mai cobori.
Paul Louis Lampert
În zilele noastre, ne-am gândi că promovarea imaginii unei institu܊ii ܈colare este
o chestiune foarte simplă. Cu toate acestea, la o simplă analiză, putem observa că acest
tip de promovare implică o serie de factori, dintre care enumerăm: profesorii, elevii ܈i
părin܊ii ca fiind sursele cele mai credibile. Mediul online ܈i implicit mass media pot fi
o altă oportunitate de a contribui la promovarea imaginii ܈colii, în aceste medii având
acces toate categoriile de vârstă.
܇coala este, mai întâi de toate, un palat în care visele devin realitate. Pe lângă
asta, vedem zilnic că ܈coala ܈lefuie܈te viitorul societă܊ii prin intermediul actorilor
implica܊i în actul de predare, profesori care au menirea de a contribui la dezvoltarea
viitoarelor genera܊ii.
Imaginea unei ܈coli poate fi promovată ܈i prin intermediul conducerii unită܊ii de
învă܊ământ, a modului de operare, prin implementarea de proiecte menite să crească
interesul persoanelor din zonă, dar ܈i din împrejurimi, proiecte care să determine
promovarea pe plan local, na܊ional ܈i interna܊ional. Conducerea unită܊ii de învă܊ământ
poate să creeze un climat bazat pe egalitate, respect ܈i colaborare în vederea ob܊inerii
unei stări de bine a profesorilor în mediul institu܊ionalizat al ܈colii.
Promovarea imaginii ܈colii este o necesitate, dar ܈i un fapt în sine pe care
profesorii îl realizează zi de zi prin implicarea ܈i oferirea unor servicii de calitate. Ca
promotor al imaginii ܈colii, profesorul eviden܊iază ideea că modelele de bună practică
vor aduce întotdeauna un plus de notorietate institu܊iei în care activează. Totodată,
adaptarea materiei la nevoile ܈i interesele micu܊ilor este un plus, pentru că fiecărui om
îi place să fie important ܈i să se simtă în acest fel în momentul în momentul în care este
în sala de clasă. Profesorul reu܈e܈te să-i arate copilului că este important, adaptându-܈i
limbajul, statura ܈i multe alte aspecte din dorin܊a de a accesibiliza informa܊iile, tocmai
pentru a putea fi pe în܊elesul micului învă܊ăcel.
Personal am contribuit la promovarea imaginii ܈colii în care îmi desfă܈or
activitatea implicându-mă în proiecte de voluntariat alături de copiii ܈i părin܊ii de la


595

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, februarie, 2022
grupă, am participat la concursuri ܈colare cu prichindeii, am colaborat cu diferite
institu܊ii la concursuri na܊ionale, festivaluri în care copila܈ii au realizat lucrări practice,
am participat la proiecte caritabile, de con܈tientizare derulate de institu܊ia noastră, am
publicat articole de specialitate la diferite reviste de specialitate cu ISSN ܈i ISBM, etc.
Fiind la început de carieră nu pot spune că am adus o foarte mare contribu܊ie la
promovarea imaginii ܈colii, dar pe cât posibil m-am implicat ori de câte ori mi s-a oferit
această oportunitate.
Beneficiarii indirec܊i ai ܈colii au un rol aparte în privin܊a promovării imaginii
܈colii, pentru că elevii ܈i părin܊ii sunt actorii care intră în contact cu mediul ܈colar, cel
mai frecvent.
Promovarea imaginii ܈colii se realizează ܈i prin intermediul copiilor care
participă la diferite activită܊i na܊ionale, interna܊ionale, concursuri, olimpiade, la care
ob܊in premii ܈i nu numai. Este foarte important să în܊elegem rolul pe care un copil
educat, în cadrul unei institu܊ii, îl are asupra cre܈terii numărului de elevi dornici să facă
parte din colectiv, datorită promovării directe. Copii povestesc adesea prietenilor ce
fac la ܈coală, dacă au profesori „de treabă”, dacă au prieteni în sala de clasă/ în ܈coală
܈i multe alte lucruri care, cu sau fără voie, atrag poten܊iali educabili în ܈coală.
Părin܊ii sunt un alt promotor al ܈colii. De foarte multe ori auzim părin܊i, care
laudă presta܊iile copiilor, profesorilor de la clasă, reu܈itele ܈colii, etc. De܈i acest tip de
publicitate făcută ܈colii e gratuită, are nenumărate beneficii, printre care enumerăm:
atragerea de noi elevi, atragerea de sponsorizări pentru competi܊ii, concursuri, tabere,
eviden܊ierea importan܊ei ܈colii în cadrul comunită܊ii în care activează, etc.
Promovarea imaginii institu܊iei se realizeaza prin elaborarea unor proiecte, la
nivel local, care să vizeze multiplicarea experienĠei pozitive úi a exemplarelor de bună
practică în managementul institu܊ional.
Promovarea imaginii ܈colii poate fi realizată prin intermediul publicării tuturor
reu܈itelor, internetul fiind astăzi cel mai utilizat mod prin care ܈coala poate fi
promovată. Site-ul ܈colii poate oferi persoanelor care-l accesează informa܊ii precum
misiune, viziune ܈i alte aspecte utile, e-mail-ul este o altă modalitate prin care putem
comunica informa܊ii despre noi ca institu܊ie.
Institu܊ia de învă܊ământ, în cadrul căreia activez, este pregătită să facă fa܊ă
tuturor provocărilor, cerin܊elor complexe, venite din partea societă܊ii contemporane,
revendicându-܈i locul în via܊a educabililor săi, dar ܈i în cadrul comunită܊ii de
apartenen܊ă. Influen܊area constantă a comunită܊ii este realizată prin intermediul acestei
institu܊ii, devenind astfel un mediu aflat permanent într-o continuă schimbare.
În concluzie, imaginea ܈colii poate fi promovată oferind principalilor
beneficiari ai educa܊iei următoarele lucruri: educa܊ie de calitate bazată pe
individualizarea învă܊ării, combaterea discriminării, promovarea unor comportamente
benefice/pozitive, posibilitatea de a participa la diferite activită܊i extra܈colare. ܇coala
noastră este rezultatul muncii de echipă a cadrelor didactice ܈i a imaginii individuale a
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acestora, imaginea aceasta fiind rezultatul muncii de durată, dar care se poate pierde
rapid dacă nu i se acordă importan܊a cuvenită.
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O ALTFEL DE LEC܉IE: VIA܉A NOASTRĂ!


Profesor Păcurar Gabriela
Liceul „CAROL I” Plopeni




Motto: “Este mai bine ca, întemeiat pe adevăr, să învingi o iubire, decât întemeiat
pe o iluzie, să te învingă adevărul.” Epitect
ARGUMENT
În România, procentul mamelor adolescente (mamele care au născut copii
înainte de vârsta de 20 de ani) a înregistrat în ultimii ani o fluctuaĠie de aproximativ
10% (Institutul NaĠional de Statistică, 2017). În 2018, 18.631 de adolescente au devenit
mame. Dintre ele, 705 aveau sub 15 ani.
܇i în ora܈ul nostru , datorită situa܊iei socio- economice, a lipsei de consiliere atât
a copiilor cât ܈i a părin܊ilor, a situa܊iei copiilor ai căror părin܊i muncesc în străinatate
se înregistrează o îndepărtare dramatică a popula܊iei de normele de igienă personală,
de normele de conduită preventivă privind bolile contagioase, dar ܈i apari܊ia na܈terilor
la adolescente, a “copilelor cu copii”.
Din dorin܊a de a ameliora acest lucru am ini܊iat, organizat, desfă܈urat acest
proiect de educa܊ie –altfel de educa܊ie, intitulat;”O altfel de lec܊ie: via܊a noastră!”.
SCOPUL PROIECTULUI
-formarea ܈i dezvoltarea unui comportament adecvat din punct de vedere
igienico-sanitar capabil de a preveni îmbolnăvirile, de a evita rela܊iile sexuale în rândul
minorilor
-să responsabilizeze adolescen܊ii cu vârste între 14-19 ani cu privire la sănătate ܈i
via܊a de familie
OBIECTIV GENERAL:
-să responsabilizeze adolescen܊ii cu vârste între 14-19 ani cu privire la sănătate
܈i viaîa de familie
OBIECTIVE SPECIFICE:
x Colaborare cu medicul specialist
x Cunoaăterea de către minori a riscurilor la care se supun prin rela܊ii sexuale
neprotejate la această vârstă
x Consolidarea conceptului de via܊ă familială ܈i de familie în sine
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x Implicarea familiilor în ac܊iuni ale liceului pentru crearea unui mediu familial
sănătos
x Îmbunătă܊irea colaborării cu familia
ANALIZA SWOT
Oportunită܊i – dorin܊a tinerilor de a se informa, de a fi la curent ܈i în pas cu
standardele actuale de igienă, norme de conduită preventivă privind bolile
contagioase, riscul apari܊iei unei sarcini nedorite la vârste fragede
-surse de informa܊ii de la speciali܈ti
-existen܊a unui program de combatere a bolilor de natură sexuală, de
apari܊ie a unei sarcini nedorite la nivelul Cabinetului de Planing Familial de la
Spitalul Jude܊ean
Grupul tinta - elevii din clasele IX-XII; părin܊ii
Puncte tari - colaborare cu cabinetul de Planing Familial de la Spitalul Jude܊ean
- cre܈terea gradului de informare a elevilor privind tema proiectului
- disponibilitatea unui cadru medical specializat de a le răspunde la orice
întrebare pe tema susmen܊ionată
- sus܊inere din partea conducerii liceului
Puncte slabe
- lipsa unui sistem organizat de participare a institu܊iilor abilitate în acest sens la
activită܊ile cu caracter educative
- condi܊iile socio-familiale, precum ܈i nivelul intelectual scăzut al unor părin܊i
conduc la o lipsă de sus܊inere a demersului nostru
Amenintari- lipsa unei dotări adecvate cu mijloace de informare ( filme, pliante) din
partea institu܊iilor implicate
-lipsa unui personal bine pregătit în acest sens în orasul nostru
-lipsa unei legisla܊ii care să oblige o institu܊ie abilitată la autosesizare
sau participare (când este solicitată) în sprijinul motiva܊iei mai sus men܊ionată.
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DEZVOLTARE PERSONALĂ
܇I CONSILIERE EDUCA܉IONALĂ


Prof. înv. primar Palcea Adina Laura
܇coala Gimnazială Sântana

Dezvoltarea personală ܈i consilierea reprezintă un proces de învă܊are. Orele de
consiliere ܈i dezvoltare personală presupun învă܊area prin cooperare, reflec܊ia,
investigarea ܈i cunoa܈terea psihicului uman prin provocarea unor situa܊ii inedite care
conduc la formarea unui sistem de valori, atitudini
Eu despre mine
Durata: 50 min.
Materiale necesare: flipchart/tablă, coli de flipchart, cretă colorată, markere,
scotch, post-it-uri colorate, fi܈a de lucru
Scopul activită܊ii este de a sprijini elevii pentru a identifica resursele personale
(interese, abilită܊i, aptitudini, credinĠe, valori, caracteristici pozitive, preferinĠe) ܈i a
conútientiza profilul individual prin raportare la propria persoană, dar ܈i la ceilalĠi.
Activitatea are în vedere următoarele conĠinuturi din programa ܈colară:
caracteristici ܈i resurse personale - interese, abilită܊i, aptitudini, credin܊e, valori,
caracteristici pozitive, preferin܊e.
Pregătirea activită܊ii
Desena܊i pe tablă/flipchart un contur atractiv ܈i colorat în care să încapă 30 de
post-ituri cu titlul: “Comoara clasei a V-a”. Pregăti܊i post-it-uri de variate culori.
Printa܊i fi܈a de lucru în exemplare suficiente pentru lucrul individual. Pregăti܊i 10-15
bilete pentru exerci܊iul de spargere a ghe܊ii, respectiv situa܊iile copiilor care desfă܈oară
anumite activită܊i ܈i o cutie din care să poată fi extrase.
Desfă܈urarea activită܊ii
• Exerci܊iu de energizare: Ghici cine este? (5-10 min.)
Solicita܊i elevilor/elevelor să ghicească resursele personale care definesc ac܊iunile
personajelor descrise pe bilete. Elevii/elevele extrag, pe rând, câte un bilet, îl citesc cu
voce tare ܈i răspund sarcinii. De exemplu: Irina găse܈te solu܊ii la situa܊ii dificile. Nimic
nui stă în cale. Reu܈e܈te chiar ܈i atunci când are un e܈ec. Ce putem spune despre ea?
Ce calită܊i are? Exemple de răspunsuri a܈teptate din partea copiilor: Irina este
perseverentă, ambi܊ioasă, inventivă, curajoasă, independentă etc.
• Explorare, experimentare (5-10 min.)
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Elevii sunt anunĠaĠi că vor avea de creat „comoara” clasei care va cuprinde
resursele personale: calităĠi, interese, abilită܊i, aptitudini, aspiraĠii, valori, caracteristici
pozitive.
Explica܊i pe scurt ܈i pe în܊elesul elevilor ce înseamnă resursele personale. Elevii
vor lucra individual ܈i vor nota pe post-it prenumele ܈i 3 resurse pozitive, aúa cum le
percepe fiecare. La final, post-it-urile vor fi lipite în “Comoara clasei” pe
flipchart/tablă.
ReflecĠie ܈i evaluare (10-15 min.)
După ce to܊i copii au a܈ezat post-itul în “Comoara clasei”, adresa܊i frontal
următoarele întrebări:
Cum ܊i-ai dat seama că ai aceste calită܊i? Unde le-ai folosit?
A fost u܈or sau greu să identifici calită܊i pozitive?
Dacă aveai mai mult timp, puteai să găse܈ti alte calită܊i pozitive? Enumeră-le!
Ce ai învă܊at/aflat despre tine în urma acestei activităĠi?
Consideri că a fost greu/ u܈or să vorbe܈ti despre tine?
Ce poĠi spune despre Comoara clasei úi toate calităĠile pe care le avem în grupul
clasei noastre?
Există asemănări úi/sau deosebiri între tine úi alĠi colegi? AccentuaĠi existenĠa
unor:
- asemănări - din perspectiva apartenenĠei la aceeaúi categorie (de vârstă, clasă,
úcoală – ce alte criterii mai puteĠi adăuga?)
- diferenĠe - din perspectiva unicităĠii persoanei úi apartenenĠei la categorii diferite
(familie, etnie, religie – ce alte criterii puteĠi adăuga?)
- Fiecare persoană este unică úi valoroasă!
Indicatori/descriptori comportamentali
Identifică resurse personale: calită܊i, talente, abilită܊i, valori, interese,
aptitudini, preferin܊e (din auto-evaluare sau din evaluarea altora)
Prezintă cu u܈urin܊ă cel pu܊in 3 caracteristici personale
Identifică exemple concrete/persoane/situaĠii/activităĠi din via܊a sa care pun în
evidenĠă respectivele calităĠi personale
Recunoa܈te resurse personale în jocurile propuse
Comunică informaĠii despre sine în faĠa unui auditoriu
Rezolvă sarcina alocată individual sau în grup
Respectă instruc܊iunile de rezolvare a sarcinii úi timpul alocat
Abordează cu interes noi modalită܊i de explorare a resurselor personale
Utilizează noi forme de prezentare în manieră creativă
Oferă feedback pozitiv (ex: aplauze) în contextul potrivit
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PROMOVAREA IMAGINII ܇COLII


Prof. Palievici Gheorghe Dionisie
Liceul Tehnologic Special Bivolărie

În zilele noaste, unitatea de învă܊ământ trebuie să fie pregătită să facă fa܊ă unor
cerin܊e tot mai complexe din partea societă܊ii contemporane ܈i să î܈i revendice locul
său în via܊a copiilor pe care îi educă dar ܈i în centrul comunită܊ii. Cerin܊ele
beneficiarilor fac din unitatea de învă܊ământ un cadru viu, un mediu în continua
schimbare.
Internetul, privit cu reticen܊ă ini܊ial, a devenit acum un mediu de promovare
nelimitat, prin care o ܈coala î܈i poate construi o imagine. Deschiderea spre nou se
realizează datorită cadrelor didactice pregătite, care intervin în favoarea acestei
dezvoltări continue a ܈colii. Analizând ceea ce se cere de la unitatea de învă܊ământ,
putem stabili ܈i cum anume o putem promova. Beneficiarii, atât direc܊i, cât ܈i indirec܊i
(elevii, părin܊ii, angajatorii) sunt cei ce intră în contact cu mediul ܈colar, comunitatea
fiind astfel influen܊ată de ܈coala.
Promovarea imaginii instituĠiei úi factorilor ce îúi asumă responsabilităĠile în
procesele de descentralizare úi asigurare a calităĠii este sus܊inută de personalizarea
ofertei educaĠionale la nivel instituĠional prin diversificarea úi flexibilizarea acesteia în
funcĠie de nevoile úi interesele partenerilor úi beneficiarilor procesului educational.
Crearea úi promovarea unei imagini instituĠionale pozitive în comunitate se
realizează, în primul rând, prin rezultatele educa܊ionale pozitive ale elevilor, părin܊ii
fiind, în principiu, primii interesa܊i de acest aspect. Crearea acestei imagini se
realizează prin fiecare cadru didactic din institu܊ie, schimbarea venind prin fiecare
dintre noi.
Motivarea elevilor printr-o educa܊ie individualizată, adaptată la particularită܊ile
elevului, folosirea mijloacelor tehnologice în strategii de predare atractive vor crea o
imagine pozitivă asupra ܈colii. Promovarea imaginii institu܊iei se realizeaza ܈i prin
elaborarea unor proiecte la nivel local care să vizeze multiplicarea experienĠei pozitive
úi a exemplelor de bună practică în managementul institu܊ional.
Activită܊ile extra܈colare sprijină promovarea imaginii institu܊iei ܈colare.
Activită܊ile de acest gen, cu o deosebită influen܊ă formativă, au la bază toate formele
de ac܊iuni turistice, ateliere de crea܊ie, concursuri ܈i parteneriate cu alte institu܊ii.
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Activită܊ile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica ܈i creativă de a
ocupa timpul liber al elevilor, institu܊ia de învă܊ământ ce promovează astfel de activită܊i
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât ܈i jude܊ean sau
na܊ional.
Activitatea extracurriculară e o componentă educaĠională valoroasă úi eficientă
căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenĠie, adoptând el, în primul rând, o
atitudine deschisă ܈i inovativă, atât în modul de realizare al activităĠii, cât úi în relaĠiile
cu elevii, asigurând o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor.
Promovarea imaginii pozitive a institu܊iei ܈colare se realizează prin publicarea
tuturor reu܈itelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele
܈i produsele activită܊ilor. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu
doar că putem ܊ine la curent părin܊ii cu tot ce se întâmplă în ܈coala, dar putem promova
activită܊ile ܈i implicit ܈coala în cadrul căreia acestea se desfă܈oară. Prin combaterea
violen܊ei din unitatea ܈colară, reducerea incidentelor din cadrul acesteia, oferind un
mediu sigur, promovarea toleran܊ei ܈i a unui spirit moral-civic pozitiv în care elevii se
integrează cu u܈urin܊ă, se creează, treptat, o imagine pozitivă a ܈colii.
În concluzie, imaginea ܈colii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce
a܈teaptă ܈i au nevoie: educa܊ie de calitate, accesul la ofertele educa܊ionale,
individualizarea învă܊ării, combaterea discriminării, reducerea violen܊ei, promovarea
unui comportament moral pozitiv ܈i participarea la activită܊i extra܈colare. ܇coala
noastră, în ochii comunită܊ii, este rezultatul unei munci constante.
Educa܊ia de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice,
fiecare contribuind individual asupra imaginii de ansamblu a institu܊iei ܈colare.
Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece această imagine pozitivă se
creează greu ܈i se poate pierde rapid.
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EFECTE ALE EVALUARILOR NATIONALE


Autor: STELU܉A PANĂ


Evaluare educa܊ională de tip na܊ional (examene, testări) reprezintă unul din
mijloacele cele mai importante în monitorizarea, asigurarea ܈i cre܈terea calită܊ii
educa܊iei na܊ionale. Din acest motiv este ܈i subiect frecvent de dezbateri. Pe scară
na܊ională, realizată profesional identifică, teoretic, succesele ܈i fragilită܊ile sistemului
܈i oferă informa܊ii critice factorilor decizionali.
La clasa pregătitoare evaluarea are ca scop urmărirea progreselor fiecarui copil
pentru a putea stimula, îmbunătă܊i sau dezvolta capacită܊ile, atitudinile ܈i aptitudinile
acestuia. Această evaluare trebuie corelată cu evaluarea la finalul grădini܊ei, cu grupa
mare ca limită finală a învă܊ământului pre܈colar, precum ܈i clasele I-IV ca etapă
succesivă.
La clasa pregătitoare evaluarea urmăre܈te progresul copilului în raport cu el
însu܈i, ܈i mai putin în raport cu normele de grup care sunt relative. Pentru o evaluare
corectă progresul copilului trebuie monitorizat, înregistrat, comunicat ܈i discutat cu
părin܊ii. Acest lucru trebuie făcut periodic. În acest caz evaluarea ar trebui sa
îndeplinească urmatoarele func܊ii: de măsurare – ce a învă܊at copilul? cea de predic܊ie
–este nivelul de dezvoltare al copilului suficient pentru stadiul următor? ܈i în al treilea
rând func܊ia de diagnoză – ce anume stă în calea dezvoltarii copilului? Demersul de
cunoa܈tere a elevilor presupune aplicarea unor metode si instrumente de cunoa܈tere.
Este important să se noteze în grila de observa܊ie doar comportamentele, fără a face
judecă܊i de valoare.
Evaluările de la finalul claselor a II-a, a IV-a ܈i a VI-a pot fi un ajutor pentru
părin܊i ܈i copii: părin܊ii află care este nivelul onest al celui mic în fa܊a unor subiecte
făcute de altcineva decât învă܊ătoarea de la clasă, află din timp (clasa a II-a) care sunt
lacunele (dacă ele există) ܈i î܈i poate evalua atât învă܊ătorul, cât ܈i efortul copilului odată cu evaluarea de la clasa a IV-a. De cealaltă parte, copilul se “antrenează” în
siguran܊ă cu testările na܊ionale, pentru că notele acestea nu sunt trecute în catalog. În
plus, atât copilul, cât ܈i părintele sunt feri܊i de ܈ocul examenului de la finalul clasei a
VIII-a, până acum câ܊iva ani primul examen pe care copilul îl dădea.
Testările na܊ionale reprezintă un fenomen nou pe plan european în jurul cărora
s-a cristalizat o mi܈care dinamică ܈i viguroasă. Într-un studiu recent al Comisiei
europene se fac următoarele constatări: „Cu excep܊ia câtorva ܊ări, testarea na܊ională
este o formă nouă de evaluare a elevilor în Europa. Introducerea ܈i utilizarea de teste
na܊ionale a început încet ܈i sporadic ܈i a sporit semnificativ mai ales din anii 1990. În
deceniul actual, unele ܊ări se află în faza introducerii acestui sistem de evaluare iar
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altele a căror start s-a produs anterior î܈i dezvoltă în continuare sistemele na܊ionale de
testare.” Asadar, un sistem european al evaluării educa܊ionale este abia în curs de
constituire. Ca ܊ară membră a UE, România este interesată să-܈i dezvolte un sistem de
evaluare compatibil cu standardele ܈i practicile bune din ܊ările occidentale dezvoltate.
Participarea ܊ării noastre la unele testări interna܊ionale ( TIMSS, PISA etc.)
reflectă schimbări benefice în politica evaluării educa܊ionale. Studiile de această
factură oferă informa܊ii utile despre performan܊ele ܈colare, fac comparabile sistemele
de învă܊ământ din punctul de vedere al productivită܊ii lor educa܊ionale ܈i, de asemenea,
oferă sugestii metodologice privind conceperea ܈i realizarea evaluării educa܊ionale de
anvergură.
Competen܊ele reprezintă un ansamblu de cuno܈tin܊e, deprinderi ܈i atitudini de
care are nevoie fiecare dintre noi pentru dezvoltarea personală, pentru integrarea
socială ܈i profesională, acestea fiind baza pentru învă܊area pe tot parcursul vie܊ii.
În momentul de fa܊ă, în Europa există o pondere de 20% a tinerilor de 15 ani
care au un nivel scăzut în ceea ce prive܈te competen܊ele de bază în materie de citire,
matematică, ܈tiin܊e ܈i tehnologie. Dar Comisia Europeană î܈i propune ca până în anul
2020, acest procent să scadă, ܊inta fiind sub 15%.
Organiza܊ia pentru Cooperare ܈i Dezvoltare Economică (OCDE) realizează
ciclic, la fiecare 3 ani, un studiu comparativ, la nivel interna܊ional, cu scopul de a
determina nivelul competen܊elor de bază citire/lectură, matematică ܈i ܈tiin܊e, ale
elevilor de 15 ani, numit Programme for International Student Assessment (PISA).
România a participat la Programul pentru Evaluarea Interna܊ională a Elevilor- PISA în
anii 2000, 2006, 2009, 2012 ܈i 2015. În 2003 nu a participat deoarece nu a găsit
fondurile necesare, dar a participat în 2018. Ca ܈i noutate, testarea din 2018 a vizat ܈i
competen܊e necesare integrării sociale si profesionale în contextul globalizării, reunite
sub denumirea generală de ,,Competen܊ă globală”.
În anul 2000 participau la această testare 42 de tări, iar România se clasifica pe
locul 34, în 2006 ocupa locul 47 din 57, în 2009, locul 49 din 65, în 2012, locul 45 din
65, iar în 2015 locul 48 din 72 de ܊ări participante. În general, la fiecare testare România
܈i-a îmbunătă܊it u܈or rezultatele, dar de fiecare dată s-a situat în a doua parte a
clasamentului.
Începând cu anul ܈colar 2013-2014 s-a introdus Evaluarea Natională la clasele a
II-a, a IV-a ܈i a VI-a , ea fiind realizată după modelul evaluărilor interna܊ionale IEAPIRLS, IEA-TIMSS ܈i OECD-PISA.
La clasa a VI-a, conform art.74 din L.E.N nr.1/2011 evaluarea se realizează prin
două probe transdisciplinare, Limbă ܈i Comunicare ܈i, Matematică ܈i ܇tiin܊e.
Această evaluare urmăre܈te testarea capacită܊ii elevilor de a utiliza ܈i aplica
algoritmi de rezolvare a exerci܊iilor ܈i problemelor cu con܊inut abstract în solu܊ionarea
unor situa܊ii reale, întâlnite în via܊a de zi cu zi. Rezultatele ar putea fi utilizate pentru
realizarea planurilor individualizate de învă܊are a elevilor ܈i pentru preorientarea
܈colară către un anumit tip de liceu.
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O evaluare care seamănă foarte mult cu evaluările interna܊ionale, cea mai
cunoscută evaluare interna܊ională este PISA, unde Romania în general, de-a lungul
timpului, nu a ob܊inut rezultate bune, una dintre explica܊ii fiind că tipul de evaluare în
România diferă de tipul de evaluare aplicat în testele PISA.
Cea mai pertinentă formă de accedere pe treptele superioare de învă܊ământ ni se
pare a fi concursul de admitere, particularizat în raport cu specificul parcursului
ulterior. Asta nu înseamnă că nu se pot lua în considerare ܈i antecedente achizitive
(rezultate la anumite discipline, medii anuale, media la bacalaureat etc.), într-o anumită
propor܊ie, care să fie relevantă sub aspectul profilului formării. Fiecare entitate
academică, în procesul de selec܊ie, î܈i poate construi o formulă evaluativă specifică
astfel încât cel ce bate la por܊ile ei să fie evaluat pornind de la cele mai semnificative
competen܊e care sunt necesare ܈i trebuie probate pentru a merge mai departe. În acest
fel se pot evita efectele perverse, fraudele ܈i prejudiciile presupuse de unele dintre
examenele ܈i concursurile actuale.
Considerăm că pe viitor finalitatea evaluării (mă refer la cea curentă ܈i pe
parcurs) ar trebui să constea în oferirea unui feed-back care să genereze o ameliorare a
învă܊ării ܈i o responsabilizare a elevilor (dar nu numai) în raport cu actul învă܊ării.
Alături de func܊ia constatativă, evaluarea trebuie să permită o diagnoză ܈i o prognoză
a nevoilor ܈i posibilită܊ilor de învă܊are a elevilor. Func܊iile evaluării se vor recompune
mereu, ponderea uneia sau alteia dintre acestea fiind construită circumstan܊ial, ܊inânduse cont de obiectivul optimizării parcursurilor de învă܊are, de nevoia instituirii unui
sistem de întăriri oportune ܈i dinamizatoare, de generarea unei culturi evaluative la
nivel ܈colar ܈i societal.
Aceste testări î܈i propun să evalueze capacită܊ile elevilor de a pune în practică
informa܊iile dobândite în perioada ܈colarizarii, iar accentul nu se pune pe cuno܈tin܊ele
elevilor, ci pe cunoútinĠele pe care elevul trebuie să le posede; aptitudinile, abilitatile
pe care el trebuie să si le însuúească; contextul în care elevii vor fi puúi în fata unor
probleme din viata cotidiană la care vor trebui să răspundă. Testele nu vizează „ceea
ce se predă la clasă”, deoarece nu urmăresc reproducerea de informaĠii. Fiind centrate
pe deprinderi, abilitaĠi de adaptare la situaĠii noi, aceste teste se axează pe competentele
dobândite, NU pe reproducerea de cunoútinĠe predate.
Pentru clasa a II-a evaluările acoperă abilitatile de bază de scris, citit úi de
matematică;
Pentru clasa a IV-a evaluările acoperă nivelul de înĠelegere a textului scris, texte
la prima vedere, precum úi competenĠele de matematică;
Pentru clasa a VI-a evaluările acoperă competenĠele de bază de scris, citit úi
matematică.
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Rezultatele evaluării sunt utilizate úi pentru pre-orientarea úcolară către un
anumit tip de liceu. Dar de܈i se ܈tie că aceste evaluări trebuie utilizate pentru a
individualiza planurile de învă܊are ܈i pentru a vedea progresul de la a II-a la a IV-a –
pentru a nu ajunge să ne uităm cu ochi mari de ce la Evaluarea Na܊ională rezultatele
sunt slabe sau la PISA sunt slabe ܈i noi nu facem nimic nici în a II-a, nici în a IV-a,
nici în a VI-a. Cu toate astea rezultatele acestor evaluări nu se utilizează pentru
dezvoltarea practicilor de învă܊are ܈i a învă܊ării în cazul elevilor. Rezultatele
individuale ar trebui supuse unui proces de analiză de către cadrul didactic, in urma
careia se decide, acolo unde este cazul, elaborarea planului individualizat de învă܊are,
instrument esential de remediere. Deoarece nu se trec note sau calificative în catalog,
impactul lor nu trebuie sa fie unul negativ, ci de suport pentru procesul de dezvoltare
individuală. Testele nu trebuie „lucrate la clasă” în mod special, deoarece vizează
deprinderi formate oricum prin curriculum.
Este necesară o mai bună cunoaútere, la nivelul întregului sistem de învăĠământ,
a rolului acestor evaluări naĠionale. Este importantă formarea cadrelor didactice în
calitatea de beneficiari ai informaĠiilor de tip calitativ rezultate în urma evaluărilor.
Rezultatele evaluării se vor constitui în referen܊ialuri pentru punerea la punct a
unor parcursuri individuale de învă܊are ܈i nu în ocazii de a pune etichete, de a clasifica
܈i a decide indistinct, iremediabil ܈i definitiv asupra statutului unui elev sau altul. În
func܊ie de rezultatele validate, fiecărui elev dar ܈i colectivelor din care face parte li se
vor prescrie orizonturi curriculare ܈i ܊inte de învă܊are particularizate, personalizate prin
intermediul unor dispozitive didactice recalibrate, flexibile (con܊inuturi, forme ܈i
modalită܊i de organizare a învă܊ării, metode de predare învă܊are, suporturi ܈i mijloace
didactice. etc.) în raport cu noile realită܊i. În acela܈i timp, aceste rezultate vor ghida
cadrele didactice, echipele de speciali܈ti, deciden܊ii în ameliorarea ܈i generarea unor
oferte curriculare care să se adecveze nevoilor ܈i expectan܊elor prezente ܈i de viitor ale
celor care înva܊ă.
În acest fel evaluarea va recupera acea dimensiune formativă ܈i umanistă,
invocată mult în teorie dar uitată în demersul practic, convertindu-se dintr-o opera܊ie
clasificatorie, inhibitorie ܈i stresantă într-o ocazie de motivare, responsabilizare ܈i
dinamizare a fiin܊ei pentru punerea în valoare a propriului poten܊ial.
Evolu܊ia sistemului na܊iona de evaluare a fost firească, aurmat cursul evolu܊iilor
petrecute la nivel european ܈i chiar mondial, dar a suferit pe alocuri܈i derive, derapaje
sau excese, generate de cinjucturi politice,ideologice, alteori a fost marcată de idei
voluntariste, aventuriere sau mimetice. Se poate discuta despre raportul dintre
continuitate ܈i schimbare,despre evolu܊ii ܈i involu܊ii, despre armonie între tradi܊ional ܈i
modern, între tradi܊ii na܊ionale ܈i împrumuturi mimetice, chiar despre connstrângeri
europene.
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Probabil ar fi mai multe coordonate de analiză a sistemului na܊ional de evaluare,
ar fi nevoie de eforturi conjugate ale echipelor de teoreticieni ܈i practicieni, de
speciali܈ti în ܈tiin܊ele educa܊iei, ar fi necesar la ora actuală ca cineva să-܈i asume fie în
nume personal fie în numele unei institu܊ii.
Este momentul acum să admitem că ܈coala din România e܈uează să demonstreze
utilitatea informa܊iilor învă܊ate. În patru ani de gimnaziu, copiii înva܊ă toată teoria
gramaticală în zeci de ore, când mul܊i dintre ei nu ܈tiu să scrie suficient de bine. Iar
gramatica nu-i va ajuta niciodată să scrie corect, când ei au atâtea lacune, când nu au
instrumentele cognitive să priceapă teoria complicată de gramatică. Copiii nu au nevoie
de informa܊ii, au nevoie să ܈tie ce să facă cu informa܊iile, cum să le coroboreze, să facă
inferen܊e, să decodeze mesajul corect. Iar asta se înva܊ă ܈i la română, matematică sau
istorie – acestea este, de fapt, scopul real pentru care studiem aceste discipline, nu
re܊inerea unei sume de cuno܈tin܊e mai mult sau mai pu܊in utile. Bine ar fi să analizăm
situa܊ia fiecărei ܈coli din România, să mergem pe teren ܈i să aflăm parcursul real al
fiecărui copil. Să aflăm de ce unii copii nu sunt la ܈coală, unde sunt ei, ce rezultate
ob܊in, ce profesori au, cum lucrează acei profesori. Până nu avem o imagine clară,
corectă a situa܊iei învă܊ământului românesc nu putem face nimic. Până când nu avem
curajul să vedem dezastrul ܈i să-l privim în fa܊ă, nimic nu se va schimba.
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3. Stoica,A., Evaluarea curentă ܈i examenele.Ghid pentru profesori, Ed.Prognosis,
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GRĂDINI܉A DE ACASĂ

Prof. Inv. primar ܈i pre܈colar PAPA MARIANA
Grădini܊a Nr. 3 Otopeni / Ilfov
„Omul se descoperă pe el însuúi când se măsoară cu obstacolul.”
(Antoine de Saint-Exupéry)
Fiecare an ܈colar vine cu noi provocări, pe diverse nivele, fie că e܈ti elev, cadru
didactic sau părinte. Provocările pot aduce plus valoare dacă sunt privite cu deschidere,
creativitate, transformîndu-se în unelte cu care vom putea modela mintea ܈i sufletul
copilului care ne pă܈e܈te clasa.
În învă܊ământul pre܈colar ”܈coala online” a fost o provocare foarte mare.Am
încercat să desfă܈urăm activită܊i instructiv educative încât să atingem obiectivele
propuse pentru această perioadă. Copiii pre܈colari nu se pot descurca singuri în
utilizarea telefonului, laptopului, etc. de fiecare dată a fost nevoie de prezen܊a unui
adult (care să citească instruc܊iunile pentru joc; să pornească prezentarea, videoul,
jocul; să citească povestea; să pună întrebările legate de poveste; etc.) Noi, profesorii
din învă܊ământul pre܈colar, am fost într-o situa܊ie dificilă ܈i am încercat multe aplica܊ii
܈i platforme cu ajutorul cărora am desfă܈urat activită܊ile instructiv-educative ܈i cele de
evaluare. La grădini܊ă am folosit următoarele aplica܊ii ܈i platforme:
Pere܊ii virtuali (Padlet), care sunt aplica܊ii digitale, care oferă spa܊iu de afi܈are
atât pentru varianta text, imagine, video,; Wordwall- este bazată pe joc, foarte
interesant ܈i atractiv pentru copii; Kahoot – este bazată pe joc de tip quiz (întrebări ܈i
răspunsuri); Kinderpedia – este o platformă pentru monitorizarea progresului copilului
pe bază de date ܈i fapte concrete ܈i nu în ultimul rând platforma Microsoft Times.
Activită܊ile propuse au fost inso܈ite de explica܊ii detaliate,folosindu-se imagini
sugestive si adaptate tematicilor abordate.Uneori am realizat filmulete proprii pe care
le-am oferit părin܊ilor drept model de activitate. O altă provocare pe care cadrele
didactice o au în men܊inerea unei stări de spirit sănătoase a copilului ܈i a familiei cu
care î܈i petrece acesta timpul.
Activită܊ile de dezvoltare personală, care într-o zi de grădini܊ă normală păreau o
banalitate, acum s-au transformat în jocuri cu acela܊i substrat: men܊inerea echilibrului
emo܊ional. Toate materialele i-au încântat ܈i au participat de fiecare dată cu dorin܊a de
a prezenta cel mai bine ceea ce au vizionat, împărtă܈ind colegilor impresii ܈i fiind
permanent încuraja܊i de noi cadrele didactice ܈i recompensa܊i cu diferite emoticoane
vesele, ceea ce le dădea încredere ܈i satisfac܊ia că au în܊eles foarte bine materialul
vizionat.
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Feedback-ul ܈i produsele finale, sub formă de poze ܈i filmule܊e făcute ܈i trimise
de părin܊i, au fost postate pe fiecare grup de didcu܊ie a părin܊ilor.
Cu siguran܊ă este nevoie de perfec܊ionare, pentru desfă܈urarea unor activită܊i de
învă܊are în mediul online. Creându-se noi orizonturi alternative predării tradi܊ionale,
este nevoie de o selec܊ie atentă a platformelor utilizate, pentru ca acestea să fie de un
real folos elevilor.
În concluzie, nu trebuie să ne mai întrebăm dacă instruirea se îmbunătăĠeúte prin
utilizarea calculatorului în învăĠare, ci cum pot fi utilizate mai bine calităĠile unice ale
acestuia: interactivitatea, precizia, capacitatea de a oferi reprezentări multiple úi
dinamice ale fenomenelor úi, mai ales, faptul că pot interacĠiona cu fiecare elev în parte.
Bibliografie:
Constantin Cucoú, Olimpius Istrate, Ion - Ovidiu Pâniúoară, Petre Bodnariuc, Simon
Vela, „ùcoala online-elemente pentru inovarea educaĠiei” , Ed. UniversităĠii, Bucureúti,
2020
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Promovarea imaginii ܈colii
prin diseminarea unor proiecte

Prof. Paraschiv Camelia
Liceul Tehnologic ,,Dimitrie Leonida” Petro܈ani

Una din modalită܊ile de promovare a imaginii ܈colii este diseminarea
activită܊ilor care se desfă܈oară în acea ܈coală, a proiectelor în care sunt implica܊i elevii
܈i a oportunită܊ilor pe care ace܈tia le au dacă se înscriu la ܈coala respectivă.
Pentru că suntem în era digitalizării ܈i la ܈coala noastră activită܊ile se
diseminează pe site-ul ܈colii, pe pagina de facebook sau în presă.
Proiectul Erasmus+ derulat la noi la ܈coală ”Elevi Competitivi-Voca܊ieEduca܊ie-Transna܊ională pentru Pia܊a Muncii, nr. de referin܊ă 2020-1-RO01-KA102079345, aflat la prima mobilitate în Cipru, are ca scop formarea de competen܊e
recunoscute la nivel european pentru elevii de la învă܊ământul profesional, calificarea
mecanic auto.
Cu toate greută܊ile întâmpinate din cauza pandemiei de COVID19, am reu܈it să
desfă܈urăm în bune condi܊ii aceată mobilitate. A fost o experien܊ă unică de care elevii
no܈tri au beneficiat ܈i de care s-au bucurat. Ei s-au întors acasă cu certificate Europass
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Mobility ܈i certificate care atestă experien܊a ܈i competen܊ele acestora la nivel european
din partea firmei la care au făcut practică.

Elevii au participat ܈i la excursii ܈i activită܊i culturale care au avut ca scop de a
cunoa܈te în mod direct cultura ܈i obiceiurile ܊ării în care au fost.
Astfel ei au participat la o excursie la Locul nasterii Afroditei ܈i la situl din Kourion,
care este locul unui oras antic ce a disparut la inceputul Evului Mediu. Atractiile sitului
includ ruinele asezarilor antice bai publice, necropola, Casa Gladiatorilor, Casa lui
Ahile, Casa cu Fantana - si mozaicurile Atractiile sitului includ ruinele asezarilor
antice, bai publice, necropola, Casa Gladiatorilor, Casa lui Ahile, Casa cu Fantana si
mozaicurile bine conservate. Forumul a fost resaturat si astazi serveste ca scena pentru
reprezentarii artistice, fiind una dintre locatiile Festivalului de Teatru Antic Grec.
O altă vizită a fost la situl
arheologic din Paphos din
Cipru, care a fost înscris în anul
1980 pe Lista Patrimoniului
Cultural Mondial UNESCO.
Paphos a fost locuit încă din
perioada neolitică. A fost un
centru al cultului Afroditei úi al
zeităĠilor fertilităĠii preelenice.
Situl este o vastă zonă
arheologică, cu ruine ale unor vile, palate, teatre, cetăĠi úi morminte. Acestea ilustrează
valoarea arhitecturală úi istorică excepĠională a oraúului Paphos úi contribuie
considerabil la înĠelegerea arhitecturii vechi, a modului de viaĠă úi a gândirii străvechi.
ConstrucĠiile sunt bogat împodobite cu podele de mozaic care se numără printre cele
mai frumoase din lume. Aceste mozaicuri constituie un album al mitologiei greceúti
antice, cu reprezentări ale zeilor, zeiĠelor úi ale eroilor, precum úi ale activităĠilor din
viaĠa de zi cu zi.
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Mobilitatea s-a încheiat cu o seară tradi܊ională cu muzică ܈i dansuri trad܊ionale
la care au fost implica܊i ܈i elevii.
A fost o experien܊ă unică pe care elevii au trait-o, iar la întoarcere la ܈coală au
povestit colegilor cu entuziasm despre experien܊a acumulată ܈i momentele frumoase
petrecute în această mobilitate.
Diseminarea modului de desfă܈urare a proiectelor consider că este una din cele
mai utile metode de promovare a ܈colii deoarece atestă modul în ܈coala se ocupă de
elevii care îi trec pragul.
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ROLUL ܇I IMPORTAN܉A ACTIVITĂ܉ILOR EXTRACURRICULARE
ÎN PROMOVAREA IMAGINII GRĂDINI܉EI

Prof. Corina Paraschiv
Grădini܊a P. P. 36 Timi܈oara

Procesul educational din gradinita presupune si forme de munca didactica
complementara activitatilor obligatorii. Acestea sunt activitati desfasurate in gradinita
in afara activitatilor obligatorii sau activitati desfasurate in afara gradinitei. Ele sunt
activitati extracurriculare si se desfasoara sub indrumarea atenta a educatoarelor.
Astfel, fără a nega importanĠa educaĠiei de tip curricular, devine tot mai evident faptul
că educaĠia extracurrriculară, adică cea realizată dincolo de procesul de învăĠământ, îúi
are rolul úi locul bine stabilit în formarea personalităĠii tinerilor.
Modelarea, formarea úi educaĠia omului cere timp úi dăruire. Timpul istoric pe
care îl trăim cere oameni în a căror formaĠie caracterul úi inteligenĠa se completează
pentru propria evoluĠie a individului.
În úcoala contemporană eficienĠa educaĠiei depinde de gradul în care se
pregăteúte copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine úi de măsura în care
reuúeúte să pună bazele formării personalităĠii copiilor.
În acest cadru, învăĠământul are misiunea de a-i forma pe copii sub aspect
psihointelectual, fizic úi socioafectiv, pentru o cât mai uúoară integrare socială.
Astfel de activitati sunt de o reala importanta intr-o lume dominata de mass
media si ne referim la televizor , calculator si internet, care nu fac altceva decat sa
contribuie la transformarea copiilor nostri in niste persoane incapabile de a se controla
comportamental, emotional si mai presus de toate slabi dezvoltati intelectual. Se stie
ca incepand de la cea mai frageda varsta, copiii acumuleaza o serie de cunostinte
punandu-i in contact direct cu obiectele si fenomenele din natura.
Activitatile de acest gen cu o deosebita influenta formativa, au la baza toate
formele de actiuni turistice: plimbari, excursii, tabere, colonii.In cadrul activitatilor
organizate in mijlocul naturii, al vietii sociale, copiii se confrunta cu realitatea si percep
activ, prin actiuni directe obiectele, fenomenele, anumite locuri istorice. Fiind axate in
principal pe viata in aer liber, in cadrul actiunilor turistice, prescolarii isi pot forma
sentimental de respect si dragoste fata natura, fata de om si realizarile sale. In urma
plimbarilor, a excursiilor in natura, copiii pot reda cu mai multa creativitate si
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sensibilitate, imaginea realitatii, in cadrul activitatilor de desen si modelaj, iar
materialele pe care le culeg, sunt folosite in activitatile practice, in jocurile de creatie.
Plimbarile prin parc din aceasta toamna, frunzele ruginii, stolurile de pasari care
se pregateau de plecare,frumusetea deosebita a acestui anotimp le vor ramane in suflet
celor mici, creandu-le emotii estetice. La varsta prescolara, copiii sunt foarte receptivi
la tot ce li se arata sau li se spune in legatura cu mediul, fiind dispusi sa actioneze in
acest sens. Ca educatoare, trebuie sa oferim in mod gradat, in acord cu particularitatile
de varsta, cunostinte stiintifice, sa organizam activitati educative privind protejarea
mediului inconjurator: curatarea parcului, a mediului de joaca, ocrotirea unor animale.
Excursiile úi taberele úcolare contribuie la îmbogăĠirea cunoútinĠelor copiilor
despre frumuseĠile Ġării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură,
artă, cultură. Prin excursii, copiii cunosc locul natal în care au trăit, muncit úi luptat
înaintaúii lor învăĠând astfel să-úi iubească Ġara, cu trecutul úi prezentul ei. Prin excursii
copiii pot cunoaúte realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit úi au creat
opere de artă scriitori úi artiúti.
Serbarea este modalitatea eficientă de cultivare a înclinaĠiilor artistice ale
copiilor contribuind la dezvoltarea armonioasă a personalităĠii copiilor.
Vizitele la muzee, expozitii, monumente si locuri istorice, case memoriale
constituie un mijloc de a intuit si pretui valorile culturale, folclorice si istorice ale
poporului nostru.
Vizionarile si spectacolele constituie o alta forma de activitate extracurriculara
in gradinite, prin care copilul face cunostinta cu lumea minunata a artei.
Vizionarea unor filme, diafilme, spectacole de teatru precum si a emisiunilor tv,
poate constitui de asemenea o sursa de informatii, dar in acelasi timp un punct de
plecare in organizarea unor actiuni interesante. De exemplu: vizionarea emisiunilor
musicale, de teatru de copii, distractive sau sportive, urmata de discutii pregatite in
prealabil, pe langa faptul ca realizeaza completarea unor aspecte educative, stimuleaza
si orienteaza copiii spre unele domenii de activitate: muzica, sport, poezie, picture, etc.
Vizionarea filmelor si a emisiunilor la televizor adduce copiilor o mare
satisfactie, prin faptul ca arta filmului da copiilor iluzia realitatii.
Educatoarele au un rol deosebit de important in alegerea spectacolelor, la
recomandarea emisiunilor de televiziune pentru copii si selectionarea emisiunilor,
programelor distractive care au o influenta pozitiva mai evident conturate.
ActivităĠiile extracurriculare moral-civice, alături de celelalte activităĠi
desfăúurate în grădiniĠă pe nivele de vârstă, contribuie, prin trăirile afective, emoĠii
puternice, generate de exemplele oferite de eroii neamului, la formarea , în sufletul
copiilor, a unor sentimente morale , care se vor transforma în convingeri ferme pe
parcursul procesului instructiv-educativ.
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In concluzie putem spune ca activitatea extracurriculară e o componentă
educaĠională valoroasă úi eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde
atenĠie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în modul de realizare al
activităĠii, cât úi în relaĠiile cu elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să
permită stimularea creativă a elevilor.
BIBLIOGRAFIE:
1. Ministerul Educatiei si Cercetarii, Institutul de Stiinte ale Educatiei Revista
invatamantului prescolar, 3-4/2006,
2. IONESCU, M.; CHIù, V.,Mijloace de învăĠământ úi integrarea acestora în
activităĠile de instruire úi autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, ClujNapoca, 2001
3. PREDA. VIORICA, Metodica activităĠilor instructiv educative în grădiniĠa de
copii, Editura « Gheorghe CârĠu Alexandru », Craiova 2009
4. LESPEZEANU M., TradiĠional úi modern în învăĠământul preúcolar, Editura
S.C. Omfal, Bucureúti, 2007
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Promovarea imaginii unită܊ii de învă܊ământ

Profesor învă܊ământ primar Paraschiv Radu Constantina Alina
܇coala Gimnazială Catane

Imaginea ܈colii este importantă atât pentru elevii existen܊i, cât ܈i pentru cei viitori
deoarece prin aceasta ܈i mai ales prin activită܊ile desfă܈urate pentru promovarea acestei
imagini le putem cre܈te nivelul de interes elevilor ܈i îi putem face mai activi ܈i mai
conecta܊i la ܈coală. În cadrul ܈colii în care îmi desfă܈or activitatea am realizat
promovarea imaginii unită܊ii de învă܊ământ prin desfă܈urarea unor activită܊i privind
combaterea violen܊ei din unitatea ܈colară, reducerea incidentelor din cadrul acesteia,
oferind un mediu sigur, promovarea toleran܊ei ܈i a unui spirit moral-civic pozitiv în
care elevii se integrează cu u܈urin܊ă, iar în acest fel se creează, treptat, o imagine
pozitivă a ܈colii. Aceste activită܊i au fost desfă܈urate în cadrul următoarele evenimente
existente în planificarea activită܊ilor extracurriculare: Ziua internaĠională a toleranĠei,
Ziua universală a drepturilor copilului, “O lume fără violenĠă”, “Fără violenĠă în úcoala
mea”.
În cadrul acestor activită܊i au fost prezentate tipurile ܈i formele violen܊ei în
institu܊ia de învă܊ământ, factorii care influen܊ează violen܊a, consecin܊ele violen܊ei,
dându-se exemple concrete astfel încât elevii să în܊eleagă importan܊a acestui subiect,
fiind prezentate ܈i drepturile de care copiii beneficiază.
Vom exemplifica prin jocul „EmoĠii”. Se recomandă să se realizeze în cadrul
unui program de dezvoltare a abilităĠilor emoĠionale úi sociale; se recomandă pentru
copiii de 6-10 ani. Scopul este să numească trăiri emoĠionale cât mai variate. În cadrul
acestei activităĠi copiii vor identifica variate trăiri emoĠionale care sunt în mod uzual
cuprinse sub eticheta “mă simt bine” sau “mă simt rău” úi vor exersa numirea lor
corespunzătoare.
Materiale: Planúe cu principalele trăiri emoĠionale; Scenarii (secvenĠe de texte
literare în care personajul are o anumită trăire emoĠională; aceste scenarii pot fi alese
astfel încât să fie adecvate intereselor úi vârstei participanĠilor); Ziare,reviste; Foarfeci;
Lipici; Cartoane.
Desfăúurare: Copiii sunt invitaĠi să spună pe rând cum se simt. Fiecare copil va
numi o emoĠie (se poate remarca faptul că cel mai frecvent mod de exprimare a
emoĠiilor este “bine” sau “rău”). Este prezentată planúa cu principalele trăiri
emoĠionale. Fiecare copil trebuie să descrie ultima situaĠie în care s-a simĠit: Vesel
Furios Speriat Trist.
Copiii sunt împărĠiĠi în grupe de câte 4-5 persoane. Fiecare grup primeúte un
scenariu în care este prezentată o situaĠie. Sarcina lor este aceea de a identifica úi de a
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numi trăirea emoĠională a personajului.Fiecare grup primeúte sarcina de a realiza un
colaj de imagini care prezintă trăirea emoĠională a personajului din scenariu.
Imaginea ܈colii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce a܈teaptă ܈i au
nevoie: educa܊ie de calitate, accesul la ofertele educa܊ionale, individualizarea învă܊ării,
܈i participarea la activită܊i extra܈colare. ܇coala noastră, în ochii comunită܊ii, este
rezultatul unei munci constante. Acest lucru l-am realizat prin participarea la
concursuri ܈colare unde elevii au putut să î܈i dezvolte cuno܈tiin܊ele ܈i poten܊ialul în
func܊ie de calită܊ile fiecăruia, putând fi vorba de concursuri de română, matematică,
desen sau alte discipline. La fel de importante sunt ܈i activită܊ile extra܈colare precum
activită܊i de men܊inere a cură܊eniei în curtea ܈colii, de înfrumuse܊are a ܈colii prin crea܊ii
personale, realizarea de serbări ܈i de scenete.
Educa܊ia de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice,
fiecare contribuind individual asupra imaginii de ansamblu a institu܊iei ܈colare.
Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece această imagine pozitivă se
creează greu ܈i se poate pierde rapid.
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PROMOVAREA IMAGINII ܇COLII

Cadru: Parnică Mihaela
܇coala Gimnazială Vădeni, Jud. Brăila

Consider că fiind foarte importantӽ existen܊a unor strategii de marketing în
promovarea imaginii ܈colii, nu numai pentru a atrage elevi către ܈coala ta, chiar pentru
a-i păstra sau a-܊i face cunoscută activitatea. De ce?
Am fost 3 de ani cadru didactic într-o ܈coală cu elevi majoritari de etnie romă,
din mediul rural. De foarte multe ori atât eu cât ܈i colegii mei ne-am lovit de
prejudecă܊ile oamenilor pentru faptul că lucram cu astfel de elevi. Nu de pu܊ine ori erau
eticheta܊i ,,mai pu܊in pregăti܊i,, , ,,plafona܊i,, etc., fără se ne cunoască cu adevărat
activitatea noastră.
Am reu܈it ca prin organizarea úi participarea la acĠiuni comune úi relevante
pentru comunitate ܈i prin stabilirea unor legături, participarea responsabilă a tuturor
persoanelor implicate la problemele comune ale societăĠii civile pentru realizarea
proiectelor proprii, instituĠii publice locale úi judeĠene sӽ ۺmbunӽtӽ܊im imaginea ܈colii.
Între timp am devenit director al acelei ܈coli,am avut proiecte frumoase : elevi cu CES,
acordare de calculatoare.
Prin iniĠierea activităĠilor educative úcolare úi extraúcolare diferenĠiate, care să
răspundă socializării copiilor ( concursuri, reuniuni, întâlniri cu agenĠii economici) am
reuúit sӽ atragem atenia asupra potenialului elevilor nostri.
Prin prezentarea diverselor activită܊i ce au fost derulate în ܈coala noastră,
imaginea ܈colii a fost vizibil îmbunătă܊ită, iar atitudinea unora s-a schimbat.
Uneori chiar ܈i stimularea participării cadrelor didactice ܈i elevilor la conferin܊e,
simpozioane, parteneriate poate reprezenta o strategie de marketing, deoarece prin
modul pe care se fac cunoscu܊i stârnesc interesul pentru cunoa܈terea institu܊iei pe care
o reprezintă ܈i imaginea ܈colii este astfel îmbunătă܊ită.
Consider că orice ac܊iune realizată ce vizează ܈coala, cu scop pozitiv, poate fi
transformată într-o strategie de marketing, indiferent dacă ܈coala se găse܈te în mediul
rural sau urban, fizic sau online.
Atunci când pui pu܊in suflet în ceea ce faci, po܊i schimba lucrurile în bine!
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ROLUL COMISIEI INTERNE DE EVALUARE CONTINUĂ
ÎN INTEGRAREA COPIILOR CU CERIN܉E EDUCATIVE SPECIALE

Profesor Pătrăúcoiu VochiĠa Adriana
Centrul ܇colar pentru Educa܊ie Incluzivă Tg-Jiu

În cadrul Centrului ùcolar pentru EducaĠie Incluzivă Tg-Jiu funcĠionează
Comisia Internă de Evaluare Continuă.
x Comisia Internă de Evaluare Continuă are următoarele atribuĠii:
a) promovează educaĠia incluzivă;
b) urmăreúte evoluĠia úcolară úi evaluează aplicarea planurilor de servicii
individualizat pentru copiii cu CES din unităĠile de învăĠământ special úi de masă;
c) avizeează rapoartele de monitorizare privind aplicarea planurilor de servicii
individualizat pentru copiii cu CES din învăĠământul special sau integraĠi în
învăĠământul de masă, realizate de cadrele didactice itinerante úi de sprijin sau de
profesorii de psihopedagogie specială, úi formulează propuneri privind revizuirea
planurilor, în funcĠie de evoluĠia beneficiarului;
d) transmite COSP dosarul complet al copiilor cu CES din învăĠământul special
úi special integrat, însoĠit de recomandări privind orientarea úcolară úi profesională;
e) asigură repartizarea pe grupe/clase/ani de studiu a copiilor cu CES din
unităĠile úcolare de învăĠământ special la începutul anului úcolar, după criterii, precum
diagnosticul, gradul de handicap, nivelul psihointelectual, gradul de integrare
socioúcolară;
f) realizează repartizarea copiilor cu CES integraĠi în învăĠământul de masă
cadrelor didactice itinerante úi de sprijin în vederea asigurării serviciilor de sprijin
educaĠional, în baza certificatelor de orientare úcolară úi profesională;
g) fundamentează, din punct de vedere psihopedagogic, reevaluarea
absolvenĠilor clasei a VIII-a úi a X-a din unităĠile de învăĠământ special, în vederea
orientării úcolare úi profesionale;
h) notifică COSP cu privire la reorientarea úcolară a copiilor cu CES cu cel puĠin
30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului de orientare
úcolară sau în situaĠia în care se constată schimbarea condiĠiilor pentru care s-a eliberat
certificatul;
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i) recomandă orientarea copiilor cu CES din unităĠile de învăĠământ special spre
unităĠile de învăĠământ de masă úi invers, fapt consemnat în fiúa psihopedagogică;
j) asigură servici de asistenĠă psihoeducaĠională copiilor cu CES;
k) asigură servicii de consiliere úi asistenĠă psihoeducaĠională cadrelor didactice
de la clasa unde este înscris copilul cu CES úi care furnizează programe de educaĠie
remedială/sprijin pentru învăĠare;
l) propune înscrierea copiilor cu CES într-o clasă superioară celei absolvite fără
a depăúi clasa corespunztoare vârstei cronologice, în cazul în care, în urma evaluării,
nivelul achiziĠiilor curriculare dobândite este superior ultimei clase absolviite - numai
pentru copiii transferaĠi din învăĠământul de masă în învăĠământul special úi care au
repeat o clasă doi ani úcolari.
x
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Comisia Internă de Evaluare Continuă colaborează cu:
Comisia de Orientare ܇colară úi Profesională din cadrul C.J.R.A.E. Gorj;
DirecĠia generală de asistenĠă socială úi protecĠie a copilului Gorj;
Centrele logopedice interúcolare;
Centrele de asistenĠă psihopedagogică;
UnităĠile de învăĠământ preuniversitar;
AsociaĠii neguvernamentale.
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Impactul învă܊ării online în promovarea imaginii ܈colii

Prof. înv. primar Pauliuc Andreea Ioana
܇coala Gimnazială Nr. 1 Putineiu, jude܊ul Giurgiu

Datorită situaĠiei pandemice úi nu numai, cursurile/ formările online au devenit
extrem de populare, deoarece tot mai multe instituĠii úi companii oferă cursuri online.
Pentru desfă܈urarea unui act de predare captivant avem nevoie să apelam la fiecare
dintre aceste trei tipuri. Indiferent care sunt aplica܊iile ܈i platformele specifice pe care
le vom folosi conteaza enorm să luăm în considerare propriul stil de predare, precum
܈i stilul de învă܊are al fiecărui elev, abilită܊ile noastre tehnice, solicitările ME sau ale
܈colii, precum ܈i u܈urin܊a de folosire a acestora de către elevi.
În contextul actual, este extrem de important să comunicăm cu elevii ܈i părin܊ii
elevilor. Această legătură permanentă cu părin܊ii ne va ajuta extrem de mult în
desfă܈urarea lec܊iilor, ace܈tia fiind nevoi܊i să asigure copiilor lor dispozitive de pe care
să participe la lec܊iile online.
Vorbind din propria mea experien܊ă, pot spune că am îndrumat ܈i ajutat părin܊ii
elevilor din clasa mea să descarce aplica܊ia pe care lucrăm. Platforma pe care am
considerat-o cea mai eficientă este Zoom, aceasta poate fi accesată de oriunde din ܊ară.
În cadrul lec܊iilor online elevii sunt activi ܈i foarte interesa܊i , deoarece totul este nou
pentru ei.
În desfă܈urarea activită܊ilor on-line folosesc prezentări vizuale (Power –Point,
Google slides) pentru a prezenta informa܊ia teoretică ܈i vorbesc în timp ce distribuie
ecranul,filmule܊e din mediul online(Youtube, Vimeo) relevante pentru aspectele
teoretice predate. Prezentarea de video-uri poate fi foarte utilă când acestea durează
mai pu܊in de două minute.
Instrumentele ܈i tehnologia digitală oferă bucurie copiilor, precum ܈i numeroase
beneficii în ceea ce prive܈te dezvoltarea cognitivă a copilului. Toată lumea are de
câ܈tigat în acest proces.
Vor exista în continuare cursurile tradi܊ionale împreună cu instrumentele ܈i
tehnologia digitală, dar materialele de curs ar trebui să reprezinte un supliment la
activită܊ile de la clasă ܈i mutate online pentru ca elevii să aibă acces la acestea ܈i în
afara sălii de clasă.
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Noi perspective în promovarea ܈colii


Cristina Mihaela Păun


܇colile ܈i universită܊ile de prestigiu se confruntă, în general, cu o supraapreciere.
Ele au un număr limitat de facilită܊i, deci un nivel bine stabilit al recrutărilor. Atât de
mul܊i absolven܊i de liceu se pot înscrie contra cost încât numărul de clase s-ar putea
înzeci. Aceste universită܊i trebuie să-܈i selecteze candida܊ii, de obicei, prin aplicarea
unor standarde academice ridicate, pentru a ajunge la grupul pe care îl vor admite.
Pentru a atrage pe cei mai buni candida܊i, ܈colile au nevoie să în܊eleagă cum
evaluează ܈i selectează copii, absolven܊ii de liceu noua ܈coală. Unele ܈coli se confruntă
cu o cerere insuficientă. Probabil, cândva, ele au avut avantaje care atrăgeau anumite
tipuri de elevi. Dar schimbările demografice, economice ܈i mai ales cele de pe pia܊a
for܊ei de muncă sau schimbarea oportunită܊ilor educa܊ionale au făcut ca baza lor de
selec܊ie să se redirec܊ioneze total sau par܊ial spre alternative mai atractive.
Majoritatea ܈colilor optează pentru păstrarea unui anumit număr de locuri ܈i
preferă să crească selectivitatea prin ridicarea valorii institu܊iei ܈i cre܈terea nivelului
de cunoa܈tere a ofertei institu܊iei de către poten܊ialii elevi.
Alegerea ܈colii care va trebui urmată este considerată una din cele mai
importante decizii pe care le iau tinerii ܈i familiile lor. Acest proces de luare a
deciziilor începe cu mult timp înainte de înscriere. În luarea acestui tip de
decizie oamenii manifestă un nivel ridicat de implicare, pentru că:
• decizia se va reflecta asupra imaginii de sine ܈i va avea consecin܊e pe termen
lung;
• costul punerii în practică a deciziei implică adesea sacrificii personale sau
economice;
• riscul personal ܈i social de a lua o decizie gre܈ită este perceput ca destul de ridicat;
• există grupuri de presiune considerabile pentru a lua o anumită decizie sau a
ac܊iona într-un anumit mod: părin܊i, .profesori, cuno܈tin܊e, prieteni.
Decizia privind alegerea ܈colii este un proces care începe mult înainte de înscriere
܈i are consecin܊e mult timp după aceea. O dată intrat într-o ܈coală, această decizie
afectează în viitor toate elementele de bază ale vie܊ii: cariera, prietenii, alegerea
partenerului de căsătorie, viitoarea locuin܊ă ܈i întreaga satisfac܊ie în via܊ă. Între aceste
elemente cariera este afectată direct. Toate cuno܈tin܊ele ܈i aptitudinile dobândite în
܈coală vor fi utilizate pentru ob܊inerea unei cariere de succes în specializarea aleasă.
Inconsisten܊a pregătirii în ܈coală, datorată programelor de studii „aerisite", poate fi un
factor major de insucces în carieră. Prestigiul ܈i valoarea ܈colii urmate reprezintă un
factor major în succesul în carieră. De ele depinde u܈urin܊a cu care o persoană î܈i va
găsi locul de muncă.
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Decizia de a frecventa o ܈coală este un proces care începe mult înaintea admiterii
܈i poate avea consecin܊e mult timp după aceasta deoarece poate afecta cariere, prietenii,
reziden܊e ܈i calitatea vie܊ii. Ei trebuie să în܊eleagă cum elevii primesc informa܊ii despre
op܊iunile educa܊ionale motivele pentru care aleg un program educa܊ional ܈i chiar
ra܊iunile pentru care abandonează ܈coala. În literatura de specialitate există abordări
diferite cu privire la factorii sunt cei mai influen܊i ܈i numărul acestor factori. Totu܈i,
„calitatea” factorilor cum ar fi reputa܊ia academică sau calitatea facultă܊ii sunt constant
identifica܊i ca fiind fundamental importan܊i.
܇colile care doresc să-܈i lărgească baza de selec܊ie pentru a cre܈te selectivitatea
vor trebui să ia legătura direct cu ܈colarii/liceenii din ultimele două categorii pentru
a le determina op܊iunea. Informarea lor din timp cu privire la criteriile de admitere ܈i
la avantajele oferite de alegerea ܈colii/facultă܊ii respective conduce la cre܈terea
interesului pentru ܈coală ܈i a nivelului de pregătire pentru admitere.
Adesea, punerea în practică a deciziei de a urma o ܈coală implică sacrificii
importante. Acestea sunt legate în special de următoarele aspecte: timp de
autoexaminare, materiale informative cu privire la universită܊i, costul orelor de
pregătire în particular, taxe de înscriere la examenul de admitere, reviste ܈i publica܊ii
cu teste pentru examenele de admitere, vizite de informare în diferite ܈coli.
In alegerea ܈colii, riscul unei decizii gre܈ite este dat de: supraevaluarea
poten܊ialului de a concura cu ܈anse reale la admitere, riscul de a nu termina ܈coala,
precum ܈i de lipsa unor perspective de angajare.
Fiind la vârsta la care experien܊a în luarea deciziilor complexe este considerată
ca insuficientă de către cei din jur, tânărul este supus unor presiuni mai mult sau mai pu܊in
puternice de a face o anumită alegere. Cazurile extreme sunt acelea în care părin܊ii, cei
care de obicei pot exercita cea mai puternică presiune prin pozi܊ia pe care o de܊in, impun
orientarea tânărului, în ciuda dorin܊elor reale ale acestuia, sau la cealaltă extremă, refuză
orice sprijin în luarea deciziei. In ambele cazuri efectele pot fi profund negative.
Atitudinea corectă este aceea de a îndruma tânărul în parcurgerea corespunzătoare a
tuturor etapelor necesare pentru a lua o decizie în cuno܈tin܊ă de cauză.
Tinerii sunt supu܈i la presiuni nu numai din partea părin܊ilor, ci ܈i din partea:
• profesorilor, care adesea transmit elevului sau părin܊ilor aprecieri, de genul , Ar fi
foarte bun pentru...".
• a colegilor, care pot induce mentalită܊i de grup „Hai să dăm to܊i la.... ca să fim în
continuare împreună".
• a prietenilor ܈i cuno܈tin܊elor, care invocă adesea reu܈ita altora pentru că au urmat
o anumită cale.
Influen܊ele pot fi ܈i negative, în medii pu܊in educate, părin܊ii descurajează uneori
înclina܊ia spre studiu a copiilor considerând că ace܈tia vor reu܈i în via܊ă a܈a cum au
reu܈it ei, fără prea multe studii. Între influen܊ele pozitive, un rol tot mai important
trebuie să îl capete canalele de informare care există între ܈coală, candida܊i ܈i grupurile
de presiune care deservesc practic aceste canale: biroul de informare pentru candida܊i,
cadrele didactice ale ܈colii, absolven܊ii, actualii elevi sau studen܊i.
Decizia de a alege o ܈coală ar trebui să fie pentru to܊i o decizie cu o complexitate
ridicată prin gravitatea efectelor sale. La baza procesului decizional stă îngustarea
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treptată a câmpului alegerilor prin identificarea alternativelor, determinarea criteriilor de
evaluare ܈i aplicarea acestor criterii alternativelor pentru a ajunge la o alegere unică.
Instrumentele de marketing devin esen܊iale în momentul în care oamenii decid
că trebuie să-܈i satisfacă nevoile ܈i dorin܊ele prin intermediul unui schimb reciproc
avantajos. Institu܊iile de învă܊ământ oferă tinerilor o pregătire necesară nevoilor
specifice societă܊ii, la un moment dat sau în perspectivă. Acesta este ܈i motivul pentru
care statul finan܊ează universită܊ile. Ele vin cu programe adaptate cerin܊elor mediului
economic, la cererea agen܊ilor economici. Acesta este motivul pentru care agen܊ii
economici intervin prin dona܊ii, burse sau alte tipuri de subven܊ionări menite să sus܊ină
învă܊ământul în parametrii dori܊i de ei sub aspectul competen܊elor ܈i cuno܈tin܊elor.
Studen܊ii î܈i plătesc studiile la o facultate particulară de prestigiu, ܈tiind că diploma
ob܊inută se bucură de apreciere mai mare pe pia܊a muncii. În acest schimb, fiecare parte
a܈teaptă ca lucrurile să meargă mai bine ܈i să ob܊ină rezultate mai bune. Rostul
specialistului în marketing este de a analiza ce dore܈te ܈i ce oferă fiecare parte.
Valerică Olteanu este de părere că în desfă܈urarea rela܊iilor de marketing
educa܊ional sunt implica܊i patru agen܊i: unitatea de învă܊ământ, întreprinderea
beneficiară de for܊ă de muncă, posesorii de for܊ă de muncă ܈i statul1. Unitatea de
învă܊ământ între܊ine rela܊ii cu două categorii de clien܊i externi: agen܊ii economici, care
sunt beneficiarii for܊ei de muncă calificată, ܈i elevii sau studen܊ii, care se pregătesc
pentru o profesie. Afla܊i în căutarea unor bunuri ܈i servicii pe care ei nu le pot produce,
clien܊ii caută producători care asigură servicii de înaltă calitate ܈i la pre ܊rezonabil. În
acest careu al rela܊iilor ar trebui adăugat încă un agent care poate servi interesele
comunită܊ii, în sensul de beneficiar al serviciilor educa܊ionale, dar ܈i de furnizor de
for܊ă de muncă, sub aspectul talentelor ܈i poten܊ialului. Este vorba de sponsorii
activită܊ilor educa܊ionale. Persoanele sau institu܊iile capabile să sus܊ină prin contribu܊ie
necondi܊ionată dezvoltarea învă܊ământului, a unor domenii de cercetare sau orientare
spre noi perspective care nu sunt încă prea clar conturate ca nevoi pe pia܊a muncii.


1



Olteanu, Valerică, Marketingul serviciilor, Editura Uranus, 1998, pp. 36-40.
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O întâlnire informală

Profesor limba engleză Pavăl Vlad Paul
Liceul Teoretic „Miron Costin” Pa܈cani

În afară de lucrurile specifice medicinii, pandemia de Covid-19 a adus cu sine o
întreagă serie de provocări pentru ܈coala românească, ܈i a܈a destul de încercată de-a
lungul ultimilor 30 de ani. Cadre didactice, elevi, părin܊i au fost for܊a܊i să se adapteze
din mers, să-܈i însu܈ească temeinic abilită܊i pe care mul܊i nu le aveau, să iasă complet
din zona de confort pentru a face fa܊ă noii realită܊i. Zoom, Google Classroom,
Microsoft Teams fac parte din vocabularul curent al ultimilor doi ani. Tabla neagră ܈i
creta au lăsat locul laptopurilor, tabletelor ܈i telefoanelor, acolo unde s-a putut (să nu
uităm că mul܊i elevi au fost pur ܈i simplu lăsa܊i în voia sor܊ii odată cu suspendarea
cursurilor), ecranul cu pixeli a devenit noua Mecca a elevului de orice vârstă.
Pe de altă parte, unul dintre marele avantaje a fost posibilitatea de a participa la
orice activitate online din fa܊a dispozitivului tău din casa ta. Nu mai eram limita܊i de
spa܊iul fizic al clasei sau al ܈colii unde era necesar ca to܊i invita܊ii să ajungă, la aceea܈i
activitate participă acum invita܊i din orice col ܊al lumii, elevi din orice clasă, profesori
din orice ܈coală. Dacă sunt posibilită܊ile tehnice, orice se poate realiza.
În acest context am putut facilita o întâlnire online între elevii de la liceul nostru
܈i o clasă de elevi de la o ܈coală din Polonia, întâlnire facilitată de faptul că o parte din
colegii de la cele două ܈coli se cunoscuseră în cadrul unui proiect Erasmus în care
institu܊iile fuseseră implicate înainte de pandemie. ܇coala parteneră se nume܈te Szkoáa
JĊzyków Obcych Marii Szot, este din Gorzów Wielkopolski, un ora ܈vechi de circa 130
000 de locuitori, ora ܈pe care l-am putut admira virtual pe site-ul comunită܊ii de acolo
recomandat de elevii polonezi.
Întâlnirea a avut loc pe platforma Zoom, au participat circa 30 de elevi din
diverse clase de la liceul nostru ܈i circa 15 elevi polonezi de gimnaziu (un nivel
echivalent cu clasa a opta din sistemul nostru de învă܊ământ). Discu܊iile, în limba
engleză, au pornit de la organizarea clasei ܈i cum se desfă܈oară cursurile în cele două
܈coli până la ultimele jocuri video la modă.
Prilej cu care am aflat ܈i noi, cadrele didactice coordonatoare, cât de în urmă
suntem cu tehnologia ܈i industria de divertisment fa܊ă de elevii no܈tri, dar ܈i cât de mult
înseamnă descentralizarea ܈i implicarea comunită܊ii locale în bunul mers al unei ܈coli.
Pentru elevii mei întâlnirea a fost una de mare succes, după cum mărturiseau chiar ei,
au avut ocazia să folosească limba engleză (pentru care au fost ܈i lăuda܊i) „pe viu”, în
afara clasei, într-o situa܊ie reală de comunicare, au făcut schimb de impresii, de
experien܊ă, de sfaturi cu elevii din Polonia, au aflat lucruri noi despre Polonia a܈a cum
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au ܈i povestit diverse lucruri despre ܈coala ܈i ora܈ul nostru, despre istoria ܈i tradi܊iile
din zonă ܈i nu numai.
La final toată lumea a fost foarte încântată de întâlnire care, de܈i organizată cam
„din scurt”, din cauza programului destul de decalat al celor două ܈coli, a fost un mare
succes de ambele păr܊i, ne-am promis că deîndată ce programul ne va permite, vom
mai organiza asemenea „discu܊ii informale” cum le-am numit mai în glumă, mai în
serios.
Dacă ar fi să caracterizăm această activitate într-un singur cuvânt, acesta ar fi
„bucurie”: bucuria copiilor care au mai ie܈it din tiparul restrictiv impus de pandemie,
de a întâlni elevi ca ܈i ei din altă ܊ară; dar ܈i bucuria noastră, a profesorilor, că am reu܈it
să facem cunoscute, cât de pu܊in, ܈coala ܈i ora܈ul nostru, pline ܈i ele de istorie ca ܈i
„omologii” polonezi. Am avut satisfac܊ii ܈i beneficii pe toate planurile, am uitat pentru
câteva zeci de minute că e ܈coală, că e pandemie, eram to܊i ni܈te prieteni la o discu܊ie
amicală despre orice...
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ACTIVITATE REALIZATĂ ÎN CADRUL PROIECTULUI EDUCA܉IONAL
„MEN SANA IN CORPORE SANO”

GRĂDINI܉A CU PROGRAM PRELUNGIT „PITICOT” CÂMPENI
PROF. ÎNV. PRE܇C. DANIELA MARIA PETACA

TITLUL ACTIVITĂЯII: „Salată de fructe-frigărui”
MIJLOC DE REALIZARE: activitate practică
SCOP: con܈tientizarea importan܊ei consumului frecvent de fructe; dezvoltarea unor
comportamente ܈i atitudini igienice fa܊ă de propria persoană ܈i fa܊ă de alte obiecte.
OBIECTIVE OPERAЯIONALE:
O1 – să-܈i însu܈ească modul de preparare a unei salate de fructe;
O2 – să reĠină care sunt principalele beneficii aduse de fructe organismului uman;
O3 - să precizeze rolul pe care îl au vitaminele în funcĠionarea sănătoasă a
organismului;
O4 - să-܈i formeze deprinderi de a cură܊a ܈i tăia fructe;
O5 – să utilizeze corect tacâmurile ܈i vesela;
O6– să –܈i însu܈ească reguli de igienă a alimenta܊iei;
RESURSE:
a) umane:
 15 pre܈colari de la G.P.P. „Piticot” Cîmpeni - grupa inimo܈ilor (mare);
 educatoare: Petaca Daniela Maria
b) materiale: calculator, co ܈cu fructe, tocător, tacâmuri, veselă, boluri,be܊e de
frigărui, ܈erve܊ele, apă etc.
LOCUL DE DESFĂЭURARE: sala de grupă
DESFĂЭURAREA ACTIVITĂЯII: Captarea atentiei se va face cu o prezentare power
point prin care copiii sunt invita܊i în castelul vitaminelor. Se poartă discuĠii cu copii
despre materialul prezentat: „ Ce aĠi aflat din material?/Ce fructe consumă Zâna?/Ce
sfaturi aĠi primit din partea ei?/Ce fructe vă plac?/Cum se consumă fructele?/Este
important sa consumăm fructe?De ce?
Se anunĠă elevii că vor avea de realizat cu ajutorul fructelor din co ܈o reĠetă
culinară: „Salata de fructe-frigărui”. Sala de grupă este amenajată ca o mini bucătărie
pentru a putea desfă܈ura o activitate practică împreună cu copiii: „Salata de fructe”. Se
poartă câteva discu܊ii privind importan܊a fructelor pentru sănătatea noastră. Se stabilesc
regulile de lucru ܈i cele de igienă care trebuie respectate pe parcursul desfă܈urării
activită܊ii.
Pentru sistematizarea ܈i consoliderea informa܊iile despre fructe ܈i importan܊a lor
pentru sănătate, copiii vor dezlega câteva ghicitori, apoi se vor servi unii pe ceilal܊i
respectând toate normele de igienă necesare.
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REZULTATE: Copiii vor în܊elege importan܊a fructelor pentru sănătatea organismului.
Vor sistematiza regulile de igienă care trebuie respectate atunci când preparăm ܈i
consumăm salată de fructe.
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MODALITĂ܉I DE PROMOVARE A IMAGINII ܇COLII

Profesor - educator Petrescu Gabriela
C.S.E.I. ”C-tin Pufan” Drobeta Turnu - Severin

Educa܊ia este un sistem de bunuri educa܊ionale ce însumează institu܊iile, dar ܈i
activită܊ile implicate în promovarea ܈i difuzarea ei.
Promovarea imaginii ܈colii trebuie să ܊ină cont de calitatea actului educa܊ional,
de investiga܊iile făcute ۺn asigurarea unor bune condi܊ii de desfă܈urare a activită܊ii, de
calitatea profesorilor care sus܊in educa܊ia.
Evaluarea calită܊ii o fac consumatorii, după realizarea presta܊iilor educa܊ionale.
Ei cumpără actul educational ۺnainte de a-i percepe valoarea. Desigur, se iau ۺn
considerare ܈i informa܊iile existente până la aceea data despre o anumită unitate
܈colară, ۺnsă adevărata valoare se stabili܈te la sfâr܈itul ܈colarizării, ۺn func܊ie de
performan܊ele de care sunt capabili absolven܊ii ܈colii respective.
Serviciul educa܊ional odată evaluat, va determina o afluen܊ă mai mică sau mai
mare de elevii . Serviciile educa܊ionale sunt activită܊ii prestate ۺn beneficiul
consumatorilor de educa܊ie, cu sau fără participarea lor direct, cu scopul de a le ۺmplini
anumite nevoi ܈i a le produce satisfac܊ii intelectuale.
۹ntr-o institu܊ie ܈colară pot fi oferite următoarele servicii educa܊ionale: cursuri,
seminarii, conferin܊e, sesiuni de comunicări, spectacole, activită܊i culturale ۺn
biblioteci, activită܊i extra܈colare, etc. Cu alte cuvinte, promovarea imaginii ܈colii
implică o activitate umană sau un sistem de activită܊i orientate spre satisfacerea
cerin܊elor consumatorilor actuali ܈i poten܊iali.
۹ntr-o ܈coală, promovarea modelelor de bune practice mai ales in cazul cadrelor
didactice, aduce un plus de notorietate, unită܊ii respective. Cadrele didactice vor fi
mult mai stimulate ܈i mai receptive ۺn adoptarea unor metode ܈i procedee didactice noi,
de actualitate, axate pe nevoile actuale ale elevilor.
Promovarea ۺn domeniul educational necesită din partea cadrelor didactice
dăruire, perseveren܊ă, consecven܊ă, cinste, dragoste pentru elevi. Alături de ܈coală care
asigură maxima comunicare ۺntre genera܊ii, familia ܈i comunitatea au o deosebită
valoare ۺn formarea personalită܊ii copilului. Parteneriatele dintre ܈coli, familii ܈i
comunită܊i pot ajuta profesorii ۺn munca lor, perfec܊iona abilită܊ile ܈colare ale elevilor,
ۺmbunătă܊i abilită܊ile educa܊ionale ale părin܊ilor, dezvolta abilită܊ile educa܊ionale ale
părin܊ilor, dezvolta abilită܊ile de lideri ale părin܊ilor, conecta familiile cu membrii ܈colii
܈i ai comunită܊ii, stimula serviciul comunită܊ii ܈i suport familiilor, crea un mediu mai
sigur ۺn ܈coli.
܇coala oferă servicii ܈i copiilor cu cerin܊e educative special, de aceea se obligă
să asigure ܈i servicii de specialitate: recuperare, terapie educa܊ională, consiliere ܈colară,
asisten܊ă medicală ܈i socială. A܈adar, ۺn campaniile de promovare a imaginii ܈colii
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trebuie să fie incluse ܈i dovezile unor reu܈ite integrări sociale ale copiilor cu CES. ۹n
vederea creării condi܊iilor optime pentru dezvoltarea copiilor cu nevoi special este
necesar ca ܈coala, familia ܈i comunitatea să preia responsabilitatea diferitelor atribu܊ii
pe parcursul stadiilor de dezvoltare a copiilor. O cooperare bazată pe ۺncredere asigură
integrarea lor socială.
Campaniile sunt eforturi coordonate, ample ܈i orientate spre atingerea unui
anumit obiectiv sau a unui set de obiective corelate, care vor permite organiza܊iei să
atingă, ۺn viitor un scop pe termen lung. Sunt construite ܈i elaborate pentru a aborda o
temă, pentru a rezolva o problemă sau pentru a corecta sau ۺmbunătă܊ii o situa܊ie. Ele
ating aceste scopuri schimbând o lege sau o opinie, ۺntărind un comportament, o lege
sau o opinie dezirabile, dar constestate de ceilal܊i.
Există diferite campanii de rela܊ii publice:
Succesul sau insuccesul unei campanii de promovare a imaginii ܈colii depinde
ۺn mare măsură de creativitatea temei. Trebuie să se răspundă la ۺntrebarea ,, Care este
cea mai potrivită modalitate pentru a atrage aten܊ia publicului?”. Prin creativitate, adică
prin folosirea de cuvinte ܈i simboluri ۺntr-o abordare originală pentru fiecare public, se
ob܊in efectele dorite.
Pe lângă organizarea unui eveniment special, promovarea se mai poate face ܈i
cu prilejul unor sărbători, a unor manifestări cultural-artistice, aniversări, etc. ۹n acest
caz se tipăresc programe, pliante, ghiduri, ۺn care se poate explica oferta educa܊ională.
۹nainte de a planifica o campanie de promovare a imaginii ܈colii trebuie să ai o
descriere clară a publicului. ۹n consecin܊ă, trebuie selectată media potrivită pentru
transimterea unui anumit mesaj.
Mediatizarea acestor activită܊i cu participarea unor personalită܊i din via܊a
܈tiin܊ifică, culturală, politică, sportivă, completează imaginea ܈colii noastre ۺn
perceperea părin܊ilor ܈i elevilor, având ca rezultat un numâr mare de elevi ۺnscri܈iaproximitiv ܈apte sute de elevi.
Promovarea marketingului educational se realizează ܈i prin participarea la
târgurile educa܊ionale: la târgurile tradi܊ionale de măr܊isoare unde elevii valorifică
talentele artistice, la manifestările cultural-artistice (cum ar fi ,,Sărbătoarea
topora܈ilor’’). ܇i ۺn acest caz am tipărit pliante, invita܊ii pentru părin܊i, oficialită܊i, ۺn
care am prezentat ܈i oferta educa܊ională.
O aten܊ie deosebită a fost acordată ܈i strategiilor de colaborare ܈i comunicare cu
familiile elevilor. Copiii ai căror părin܊i se implică ܈i ܊in o strânsă colaborare cu ܈coala
ob܊in performan܊e superioare. Când părin܊ii colaborează cu profesorii se ob܊in efecte
pozitive legate de atitudinile elevilor privind ܈coala, temele, realizările ܈i aspira܊iile
܈colare.
Un alt mijloc de a face marketing este contactul direct cu viitori elevi. Este vorba
de contactarea copiilor din gradini܊e prin participare la activită܊ile metodice
desfă܈urate de ace܈tia, prin realizarea unor proiecte ܈coală- grădini܊ă, prin vizitarea
܈colii cu diferite ocazii: ,de ,,Ziua por܊ilor deschise’’, de sărbătorile de iarnă, de 1 Iunie.
۹n concluzie, promovarea marketingului ۺn domeniul educa܊iei necesită din
partea managerului dăruire, perseveren܊ă, consecven܊ă, dragoste pentru elevi.
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۹n calitate de ofertante, ܈colile trebuie să producă ܈i să ofere pie܊ei ceea ce se
cere efectiv, să-܈i orienteze activitatea ۺn func܊ie de a܈teptările consumatorilor.
Educa܊ia de succes este cel mai bun marketing!
Bibliografie:
1. Baban, A., (2003) ”Consiliere educaаională. Ghid metodologic pentru orele de
dirigenаie Юi consiliere”, Editura PSINET, Cluj-Napoca;
2. Nicola, I., (2003), ”Tratat de pedagogie Юcolară”, Editura Aramis, Bucure܈ti;
3. Nigrila, Iulian, ”Marketing educational”, suport curs
4. Tomsa, G., (1999), ”Consilierea Юi orientarea Рn Юcoală”, Casa de Editura ܈i
Presa Românească, Bucure܈ti;
5. Voiculescu, F., (2014), ”Analiza resurse- nevoi Юi management strategic Рn
Рnvăаământ”, Editura Aramis, Bucure܈ti.
6. Thomas, J.M., (1998), ”Manual de marketing”, Editura Codecs, Bucure܈ti;
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PROMOVAREA IMAGINII GRĂDINI܉EI PRIN INTERMEDIUL
ACTIVITĂ܉ILOR EXTRA-CURRICULARE

ZAMFIRA MARIA PETRESCU
Grădini܊a cu Program Săptămânal „Agricola” Bacău


Promovarea unită܊ii în care î܊i desfă܈ori activitatea este, mai preus decât o simplă
sarcină inclusă în fi܈a postului, o responsabilitate morală fa܊ă de institu܊ia în care, în
mod normal, ܈i se oferă cadrul de manifestare plenară a capacită܊ilor profesionale ܈i
dezvoltării personale.
Creativitatea ܈i inventivitatea cadrului didactic trebuie concentrate către
implementarea unui set de activită܊i curriculare ܈i extra܈colare care să vină în
întâmpinarea cerin܊elor educabililor ܈i să conducă la satisfacerea solicitărilor tuturor
beneficiarilor educa܊iei: copii, părin܊i, comunitate locală.
În contextul complex al fenomenului educa܊ional actual, rela܊ia cu familia joacă
un rol decisiv. Astfel, în activitatea mea de anul trecut ܈i din prezent mi-am canalizat
eforturile către întărirea rela܊iei cu familiile copiilor din grupea cu care lucrez, prin
discu܊ii repetate, în cadru formal ܈i informal, privind progresul fiecărui copil ܈i găsirea
celor mai bune metode de valorificare a poten܊ialului copiilor. Aprecierea venită din
partea părin܊ilor s-a fructificat mai întâi în cadrul inspec܊iei pentru ob܊inerea gradului
definitiv în învă܊ământ, când, la activitatea desfă܈urată online, am beneficiat de o
prezen܊ă surprinzător de mare din partea părin܊ilor, care ia-u ajutat pe copii să ducă la
bun sfâr܈it sarcinile de lucru.
Odată cu venirea primăverii, proiectul „O sută de flori pentru o sută de copii” a
adus laolaltă părin܊i ܈i copii, în fortul comun de a crea un spa܊iu verde nou în incinta
grădini܊ei. Scopul proiectului, acela ca fiecare copil din grădini܊ă să planteze o floare
܈i să-i urmărească evolu܊ia în timp, a fost îndeplinit, rela܊ia grădini܊ă-pre܈colar-familie
fiind îmbogă܊ită.
Perioada verii a oferit prilejul unor experien܊e educative inedite. În cadrul unei
tabere pentru copii. Timp de o săptămână, copiii au fost implica܊i în explorarea naturii,
activită܊i sportive de călire a organismului, recreative ܈i educative, jocuri de societate,
ateliere de crea܊ie, îndemânare ܈i îngrijire a animalelor la ferma locală, precum ܈i lec܊ii
de echita܊ie. Fotografiile ܈i filmule܊e din tabără satu mărturie pentru atmosfera
deosebită creată de-a lngul acestei săptămâni speciale. Ecouri ale taberei s-au făcut
auzite în rândul părin܊ilor, care, în anul ܈colar următor au dorit să participe un număr
mult mai mare de copii.
„Carnavalul toamnei” a reunit părin܊i ܈i copii în realizarea unui workshop în care
au fost prezentate preparate culinare cu tematică specifică toamnei furnizate de către
părin܊ii care le-au realizat acasă ajuta܊i de copii. Carnavalul a fost deschis de către
cadrele didactice care au pus în scenă un spectacol cu mesaj ecologic. Publicul a fost
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format din to܊i pre܈colarii grădini܊ei, costuma܊i în fructe ܈i legume de toamnă, care apoi
au fost implica܊i în ateliere personalizate în func܊ie de grupă. După finalizarea
atelierelor, copiii ܈i-au prezentat costumele într-o paradă a modei, apoi au savurat
produsele într-o sesiune de degustări. Părin܊ii au a܈teptat cu nerăbdare fotografii de la
parada costumelor ܈i momentul degustării. Opiniile ܈i impresiile au fost împărtă܈ite pe
Facebook.
Iarna a adus cu sine entuziasm pentru activită܊i în afara spa܊iului grădini܊ei. Cu
ocazia sărbătorilor de iarnă, copiii au avut surpriza de a-l vizita pe Mo ܈Crăciun chiar
la el acasă, în satul său. În această excursie, copiii au făcut cuno܈tin܊ă cu spiridu܈ii
Mo܈ului, care lucrau din greu la diferite ateliere (la po܈tă, unde primeau scrisori de la
copiii cumin܊i, în mica fabrică de jucării, în atelierul de ambalare ܈i la cu܈ca renilor,
care se odihneau). Pre܈colarii au fost înso܊i܊i de fra܊ii lor mai mari, în calitate de
voluntari, asigurând supravegherea ܈i ajutând doamnele educatoare. Odată ajun܈i
acasă, copiii ܈i-au exprimat bucuria realizând felicitări inspirate din activitatea de
vizitare.
Cum promovarea imaginii unită܊ii ܈colare este un proces de lungă durată,
considerăm că demersul nostru nu s-a încheiat, preocupări pentru continuarea acestor
ini܊iative constituind o prioritate în cadrul proiectării activită܊ilor.
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PROMOVAREA IMAGINII GRĂDINI܉EI

Prof. Înv. Pre܈colar Petriceanu Cecilia

În zilele noaste, unitatea de învă܊ământ este pregatită să facă fa܊ă unor cerinte tot
mai complexe din partea societă܊ii contemporane ܈i î܈i revendică locul său în via܊a
copiilor pe care îi educă, dar ܈i, în centrul comunită܊ii pe care o influen܊ează constant.
Cerin܊ele beneficiarilor fac din unitatea de învătămănt un cadru viu, un mediu în
continua schimbare. Internetul, privit cu reticen܊ă ini܊ial, a devenit acum un mediu de
promovare infinit, prin care o ܈coala î܈i poate construi o imagine.
Deschiderea spre nou se realizeaza datorită cadrelor didactice pregătite care
intervin in favoarea acestei dezvoltări continue a ܈colii. Analizand ceea ce se cere de
la unitatea de învă܊ământ, putem stabilii ܈i cum anume o putem promova. Beneficiarii
atat directi, cat si indirecti(elevii, părintii) sunt cei ce intră în contact cu mediul ܈colar,
comunitatea fiind astfel influen܊ată de ܈coala.
Promovarea imaginii instituĠiei úi factorilor ce îúi asumă responsabilităĠile în
procesele de descentralizare úi asigurare a calităĠii, personalizarea ofertei educaĠionale
la nivel instituĠional prin diversificarea úi flexibilizarea acesteia în funcĠie de nevoile
úi interesele partenerilor úi beneficiarilor procesului educational ܈i educaĠiei Crearea úi
promovarea unei imagini instituĠionale pozitive în comunitate se realizează, în primul
rând, prin rezultatele educa܊ionale pozitive ale elevilor, părin܊ii fiind interesa܊i în
principiu de acest aspect. Crearea acestei imagini se realizeaza prin fiecare cadru
didactic din institu܊ie, schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor
printr-o educa܊ie individualizată, adaptă la particularitătile elevului, folorirea
mijloacelor tehnologice în strategii de predare atractive vor înbunătă܊ii crea o imagine
pozitiva asupra ܈colii. Armonizarea ofertei de servicii educaĠionale úi formare
permanentă cu nevoile specifice identificate în unitatea úcolară úi comunitatea locală.
Colaborarea eficientă cu toĠi reprezentanĠii minorităĠilor etnice prin promovarea
unor proiecte focalizate pe reducerea abandonului úcolar prin Comisia de Combatere a
Discriminarii în Mediul ܇colar. Integrarea elevilor în ܈coala prin promovarea
interculturalita܊ii ܈i susĠinerea elevilor cu dezavantaj social úi conduite de risc, dar ܈i
susĠinerea elevilor în abilităĠi.
Promovarea imaginii institu܊iei se realizeaza prin elaborarea unor proiecte la
nivel local care să vizeze multiplicarea experienĠei pozitive úi a exemplarelor de bună
practică în managementul institutional.
Activită܊ile extra܈colare sprijină promovarea imaginii institu܊iei ܈colare. Copilul
traie܈te într-o lume dominată de mass media, influen܊ele nefaste ale televizorului ܈i
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calculatorului ac܊ionând asupra sănătă܊ii psihice ܈i morale. Acestea contribuie la
transformarea elevilor în persoane incapabile de a se controla comportamental ܈i
emotional. Activită܊ile de acest gen, cu o deosebită influentă formativă, au la bază toate
formele de ac܊iuni turistice, ateliere de creatie, concursuri ܈i parteneriate cu alte
institu܊ii
Activită܊ile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica ܈i creativă de a
ocupa timpul liber al elevilor, institu܊ia de învătământ ce promovează astfel de activită܊i
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât ܈i jude܊ean sau
na܊ional. Activitatea extracurriculară e o componentă educaĠională valoroasă úi
eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenĠie, adoptând el, în primul
rând, o atitudine creatoare, atât în modul de realizare al activităĠii, cât úi în relaĠiile cu
elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a
elevilor.
Promovarea imaginii pozitive a institu܊iei ܈colare se realizează prin publicarea
tuturor reu܈itelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face ܈coala accesibila.
Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ܊ine la curent
părin܊ii cu tot ce se întâmplă în ܈coala, dar putem promova activită܊ie ܈i implicit ܈coala
în cadrul căreia acestea se desfă܈oară. Prin combaretea violen܊ei din unitatea ܈colară,
reducerea incidentelor din cadrul acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea
toleran܊ei ܈i a unui spirit moral-civic pozitiv în care elevii se integrează cu u܈urin܊ă
crează o imagine pozitivă a ܈colii.
În concluzie, imaginea ܈colii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce
au ace܈tia nevoie:educa܊ie de calitate, accesul la ofertele educa܊ionale, individualizarea
învă܊ării, combaterea discriminarii, reducerea violentei, promovarea unui
comportament moral pozitiv, ܈i participarea la activita܊i extra܈colare. ܇coala noastră,
în ochii comunită܊ii, este rezultatul unei munci constante.
Educa܊ia de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice,
fiecare contribuind individual asupra imaginii, de ansamblu, a institu܊iei ܈colare.
Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece aceasta imagine pozitivă se
crează greu ܈i se poate pierde rapid.
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PROIECT EDUCAğIONAL ,,CULORILE TOAMNEI’’

Prof. înv. primar, Petriceanu LenuĠa
ùcoala Gimnazială Râúca, Suceava

ARGUMENT
Frumosul din natură, manifestat în culori úi forme diferite, are o influenĠă
binefăcătoare asupra copiilor. Trebuie să-i învăĠăm să observe úi să se apropie cu
emoĠie de acest spectacol sublim al naturii, astfel încât raĠiunea să armonizeze cu
sensibilitatea.
Prin crearea unui mediu estetizant, frumosul pătrunde ca un sentiment
binefăcător în cele mai adânci zone ale vieĠii sufleteúti, răscoleúte emotivitatea,
sensibilizează, înviorează.
Menirea noastră, a dascălilor, este de a forma úi dezvolta personalitatea copiilor
prin frumosul existent în natură, artă, astfel încât să devină consumatori úi creatori de
frumos.
SCOPUL PROIECTULUI:
Fructificarea experienĠei personale pentru a exprima păreri, gânduri, sentimente.
Stimularea imaginaĠiei creatoare úi consolidarea cunoútinĠelor elevilor
referitoare la caracteristicile anotimpului toamna.
Dezvoltarea capacităĠii de a aplica cunoútinĠele dobândite pentru a se realiza cu
ajutorul lor ceva practic-util.
Pregătirea elevilor pentru o viaĠă activă.
Sensibilizarea copiilor în faĠa frumuseĠii naturii, astfel încât să devină persoane
capabile să aprecieze frumosul úi viaĠa.
OBIECTIVELE URMĂRITE:
Formarea capacităĠii de a observa, percepe, înĠelege úi aprecia frumosul, pe baza
unor criterii útiinĠifice;
Formarea simĠului úi gustului estetic;
Dezvoltarea aptitudinilor literar-artistice;
Formarea capacităĠii de a integra frumosul úi în viaĠa personală;
Conceperea unor lucrări ce implică originalitate, creativitate, imaginaĠie.
GRUP ğINTĂ: elevii claselor I B úi a II-a B, cadre didactice.
BENEFICIARI: elevi, cadre didactice, părinĠi;
RESURSE:
Umane: úcolari, cadre didactice, părinĠi:
Temporale: 4-21 octombrie 2021;
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Materiale: lucrări ale copiilor, panouri pentru expoziĠie, cărĠi, reviste úcolare,
aparat foto, diplome, laptop, materiale în power point;
MONITORIZARE ùI EVALUARE:
Valorificarea potenĠialului creativ al copiilor úi al cadrelor didactice;
Realizarea unei expoziĠii la nivelul úcolii;
Facilitarea schimbului de experienĠă între cadrele didactice, prin participarea la
concursuri úcolare cu lucrări ale elevilor;
Realizarea de fotografii úi CD-uri cu imagini din derularea proiectului.
DISEMINARE:
- panouri informative;
- expoziĠii cu lucrările copiilor;
- CD cu imagini din timpul desfăúurării activităĠilor;
- mediatizarea proiectului úi activităĠilor pe site-ul úcolii.
CALENDARUL ACTIVITĂğILOR:
1.Toamna în poezie
2.Toamna în culori
3.Ghicitori despre toamnă
4.Colaj cu frunze uscate
5.Vitaminele toamnei
6.CoroniĠa toamnei
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FACTORII DETERMINAN܉I
ÎN EDUCAREA CARACTERULUI MORAL-RELIGIOS:
FAMILIA - ܇COALA - BISERICA

prof. PetruĠ Mirela
ùcoala Gimnazială „Ion Pop Reteganul” Sîncel
܇coala Gimnazială „Ioan Maiorescu” Bucerdea Grânoasă, Jud. Alba

EducaĠia religioasă se realizează în familie, úcoală úi Biserică de către părinĠi,
profesori úi preoĠi. Există o strânsă legătură între aceúti factori educativi, conlucrarea
lor determinând transmiterea valorilor credinĠei úi formarea conduitei exemplare. O
educaĠie temeinică úi durabilă este cea începută în familie, încă din fragedă copilărie,
continuată în úcoală úi consolidată prin diferite activităĠi ce se derulează în Biserică.
Familia creútină joacă un rol deosebit de important în educarea caracterului
moral-religios, deoarece în mijlocul familiei începe educaĠia copilului. Aici se pun
bazele abecedarului creútin úi tot aici prind contur valorile morale ale viitorului adult.
Prin urmare, sufletul copilului trebuie să rămână curat chiar úi atunci când va ajunge la
vârsta adultă, iar de acest lucru sunt răspunzători, în primul rând, părinĠii. Ei sunt primii
care modelează sufletul copilului, lăsându-i cea mai de preĠ moútenire: credinĠa
creútină.
Pentru copil, familia este prima úcoală a vieĠii, iar părinĠii sunt primii dascăli ai
copilului. Sfaturile bune ale părinĠilor úi exemplul pe care aceútia îl dau au o valoare
deosebită pentru copii. Între părinĠi úi copii trebuie să fie o bună comunicare, deoarece
în comunicarea dintre ei stă reuúita educaĠiei creútine. Sfânta Taină a Cununiei
reprezintă începutul bun al familiei. Ea reprezintă o încununare a iubirii bărbatului úi
femeii, prin harul divin. Cei doi îúi făgăduiesc iubire până la sfârúitul vieĠii, dar numai
Dumnezeu poate să-i binecuvânteze, pentru ca iubirea lor să se împlinească, harul divin
primit în ziua cununiei, fiindu-le întărire úi sprijin de-a lungul vieĠii, bucurându-se
astfel de ocrotirea lui Dumnezeu. Numai ceea ce este sfânt în familie dăinuieúte úi
biruieúte prin puterea lui Dumnezeu, prin răbdarea úi jertfa noastră.
Familia este, aúadar, prima úcoală a virtuĠiilor sociale de care nici o societate nu
se poate lipsi. Copiii de la cea mai fragedă vârstă trebuie să înveĠe să-L descopere úi
să-L cinstească pe Dumnezeu úi să-l iubească pe aproapele, conform credinĠei primite
la botez; acolo trăiesc ei pentru prima dată experienĠa unei vieĠi sociale, sănătoase úi a
bisericii.
ùcoala este a doua casă a tânărului în formare. În această casă, el trebuie să
păúească cu bucurie úi încredere. Ea este un prim factor al educaĠiei continue úi
sistematice. ActivităĠile educative utilizate în úcoală, dezvoltă un caracter programat,
planificat úi individual. Profesorul de religie este el însuúi mentor úi ucenic în úcoala
lui. Este mentor, deoarece menirea lui este aceea de a forma caractere religios-morale.
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Totodată, el va urmări flexibilizarea úi fluidizarea canalelor úi a fluxului de informaĠie
pe orizontală úi pe verticală între religie úi alte discipline ale procesului de învăĠământ.
Perspectiva istorică asupra relaĠiei dintre educaĠie úi religie conduce la concluzia că
misiunea úcolii úi misiunea Bisericii nu se exclud úi sunt interdependente, se stimulează
reciproc tinzând să interfereze úi în vremea noastră . O educaĠie a tineretului ruptă de
spiritul Evangheliei este o educaĠie care nu va avea finalitate.
Să nu uităm că orice Sfântă Liturghie este úi o oră de religie, o lecĠie de iniĠiere
creútină, iar orice oră de religie trebuie să îndemne elevii la participarea Sfintei
Liturghii.
Biserica, spre deosebire de mica familie de acasă, este marea familie, în sânul
căreia se intră cu ajutorul harului divin, primit prin Sfânta Taină a Botezului. Biserica
însăúi este datoare să se îngrijească de fiecare mlădiĠă a ei, pentru a o ajuta să crească
în duh úi adevăr, spre desăvârúirea în Hristos. De aici, însemnătatea Bisericii, ca factor
determinant al educării caracterului moral-religios. Biserica are, aúadar, obligaĠia ca
Mamă, de a da fiilor săi o educaĠie prin care întreaga lor viaĠă să fie pătrunsă de harul
lui Hristos. Fără Sfânta Împărtăúanie cu Tainele lui Hristos, omul este ca úi un pom
fără sevă.
Sentimentul religios devine mult mai profud atunci când el se formează din
practică, din trăire, úi nu din teorie. Copiii trebuie să fie deprinúi cu mersul la Biserică
în Duminici úi sărbători, mai ales la Sfânta Liturghie. Pentru cei ce cred în Dumnezeu
nu e prea mult să participe două ore pe săptămână la Sfânta Liturghie. Biserica este cea
care ne naúte duhovniceúte. Este foarte important ca tinerii úi copiii să-úi cunoască bine
preotul paroh úi pe enoriaúi, pentru ca împreună să-L mărturisească pe Hristos. Pentru
o apropiere a acestora de parohie úi de activităĠile acesteia, se impune realizarea unor
activităĠi comune. Acestea pot fi variate: organizarea unor seri duhovniceúti în care
copiii să fie invitaĠi la rugăciune, la meditaĠii, la discuĠii. Nu pot fi neglijate nici
pelerinajele, excursiile sau activităĠile de binefacere. Copiii ar simĠi că fac parte din
familia parohiei. Fiecare preot sau profesor de religie poate să vină cu idei noi care săi implice pe elevi în comunitatea parohială, transmiĠând astfel cuvântul Evangheliei.
Depinde de noi, părinĠi, profesori úi preoĠi cât de bine útim să-i educăm pe cei
mici úi cât de pricepuĠi suntem în a le gestiona timpul. EducaĠia religioasă îúi va atinge
scopul doar dacă elevii vor dobândi conútiinĠa existenĠei lui Dumnezeu (atât în mod
teoretic, cât úi prin experienĠă personală), a prezenĠei úi acĠiunii Lui în viaĠa lor, dacă
se vor raporta în permanenĠă la Hristos, ducând o viaĠă creútină, pentru a-úi dezvolta o
relaĠie personală cu El.
BIBLIOGRAFIE:
1. Cucoú, Constantin, Pedagogia, Iaúi, ediĠia a II-a, Editura Polirom, 2006
2. Cucoú, Constantin, EducaĠia religioasă. Repere teoretice úi metodice, Iaúi, ediĠia a
II-a, Editura Polirom, 2009
3. Ionescu, Miron, I. Radu, Didactica modern, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1995
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PROMOVAREA IMAGINII GRĂDINI܉EI

Prof. Înv. Pre܈colar Pietriceanu Cecilia

În zilele noaste, unitatea de învă܊ământ este pregatită să facă fa܊ă unor cerinte tot
mai complexe din partea societă܊ii contemporane ܈i î܈i revendică locul său în via܊a
copiilor pe care îi educă, dar ܈i, în centrul comunită܊ii pe care o influen܊ează constant.
Cerin܊ele beneficiarilor fac din unitatea de învătămănt un cadru viu, un mediu în
continua schimbare. Internetul, privit cu reticen܊ă ini܊ial, a devenit acum un mediu de
promovare infinit, prin care o ܈coala î܈i poate construi o imagine.
Deschiderea spre nou se realizeaza datorită cadrelor didactice pregătite care
intervin in favoarea acestei dezvoltări continue a ܈colii. Analizand ceea ce se cere de
la unitatea de învă܊ământ, putem stabilii ܈i cum anume o putem promova. Beneficiarii
atat directi, cat si indirecti(elevii, părintii) sunt cei ce intră în contact cu mediul ܈colar,
comunitatea fiind astfel influen܊ată de ܈coala.
Promovarea imaginii instituĠiei úi factorilor ce îúi asumă responsabilităĠile în
procesele de descentralizare úi asigurare a calităĠii, personalizarea ofertei educaĠionale
la nivel instituĠional prin diversificarea úi flexibilizarea acesteia în funcĠie de nevoile
úi interesele partenerilor úi beneficiarilor procesului educational ܈i educaĠiei Crearea úi
promovarea unei imagini instituĠionale pozitive în comunitate se realizează, în primul
rând, prin rezultatele educa܊ionale pozitive ale elevilor, părin܊ii fiind interesa܊i în
principiu de acest aspect.
Crearea acestei imagini se realizeaza prin fiecare cadru didactic din institu܊ie,
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educa܊ie
individualizată, adaptă la particularitătile elevului, folorirea mijloacelor tehnologice în
strategii de predare atractive vor înbunătă܊ii crea o imagine pozitiva asupra ܈colii.
Armonizarea ofertei de servicii educaĠionale úi formare permanentă cu nevoile
specifice identificate în unitatea úcolară úi comunitatea locală.
Colaborarea eficientă cu toĠi reprezentanĠii minorităĠilor etnice prin promovarea
unor proiecte focalizate pe reducerea abandonului úcolar prin Comisia de Combatere a
Discriminarii în Mediul ܇colar. Integrarea elevilor în ܈coala prin promovarea
interculturalita܊ii ܈i susĠinerea elevilor cu dezavantaj social úi conduite de risc, dar ܈i
susĠinerea elevilor în abilităĠi.
Promovarea imaginii institu܊iei se realizeaza prin elaborarea unor proiecte la
nivel local care să vizeze multiplicarea experienĠei pozitive úi a exemplarelor de bună
practică în managementul institutional.
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Activită܊ile extra܈colare sprijină promovarea imaginii institu܊iei ܈colare. Copilul
traie܈te într-o lume dominată de mass media, influen܊ele nefaste ale televizorului ܈i
calculatorului ac܊ionând asupra sănătă܊ii psihice ܈i morale. Acestea contribuie la
transformarea elevilor în persoane incapabile de a se controla comportamental ܈i
emotional. Activită܊ile de acest gen, cu o deosebită influentă formativă, au la bază toate
formele de ac܊iuni turistice, ateliere de creatie, concursuri ܈i parteneriate cu alte
institu܊ii
Activită܊ile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica ܈i creativă de a
ocupa timpul liber al elevilor, institu܊ia de învătământ ce promovează astfel de activită܊i
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât ܈i jude܊ean sau
na܊ional. Activitatea extracurriculară e o componentă educaĠională valoroasă úi
eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenĠie, adoptând el, în primul
rând, o atitudine creatoare, atât în modul de realizare al activităĠii, cât úi în relaĠiile cu
elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a
elevilor.
Promovarea imaginii pozitive a institu܊iei ܈colare se realizează prin publicarea
tuturor reu܈itelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face ܈coala accesibila.
Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ܊ine la curent
părin܊ii cu tot ce se întâmplă în ܈coala, dar putem promova activită܊ie ܈i implicit ܈coala
în cadrul căreia acestea se desfă܈oară. Prin combaretea violen܊ei din unitatea ܈colară,
reducerea incidentelor din cadrul acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea
toleran܊ei ܈i a unui spirit moral-civic pozitiv în care elevii se integrează cu u܈urin܊ă
crează o imagine pozitivă a ܈colii.
În concluzie, imaginea ܈colii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce
au ace܈tia nevoie:educa܊ie de calitate, accesul la ofertele educa܊ionale, individualizarea
învă܊ării, combaterea discriminarii, reducerea violentei, promovarea unui
comportament moral pozitiv, ܈i participarea la activita܊i extra܈colare. ܇coala noastră,
în ochii comunită܊ii, este rezultatul unei munci constante.
Educa܊ia de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice,
fiecare contribuind individual asupra imaginii, de ansamblu, a institu܊iei ܈colare.
Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece aceasta imagine pozitivă se
crează greu ܈i se poate pierde rapid.
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Promovarea imaginii úcolii –
C. S. E. I. prezent úi perspectivă


Prof. Pîrîianu Liliana - Daniela
Centrul ùcolar pentru EducaĠie Incluzivă Balú, Olt

C.S.E.I. Balú, judeĠul Olt este recunoscut pe plan local, regional úi naĠional
pentru:
- calitatea úi finalitatea pregătirii profesionale;
- înalta calitate a educaĠiei úi a procesului de predare-învăĠare focalizat pe elev
(elevul în centrul procesului de educaĠie úi instruire);
- puternica motivaĠie, angajare úi pregătire profesională a corpului profesoral;
- participarea la recuperarea terapeutic-compensatorie a copiilor cu CES în
vederea unei integrări sociale úi profesionale în comunitate;
- climat organizaĠional bun oferit atât profesorilor, cât úi elevilor;
- resurse materiale la nivelul cerinĠelor;
- responsabilitatea acĠiunilor personalului didactic úi ale elevilor;
- managementul performant;
- responsabilizarea părinĠilor/tutorilor legali ai elevilor faĠă de actul educaĠionalrecuperativ;
- cultivarea unui comportament tolerant, democratic;
- stimularea încrederii în sine, în puterea individului de a recupera, de a crea úi
de a lucra în echipă;
- creúterea calităĠii învăĠământului prin optimizarea relaĠiei úcoală-familiesocietate;
- optimizarea activităĠii de formare continuă a cadrelor didactice;
- cunoaúterea nivelului, varietăĠii úi complexităĠii intereselor educaĠionale ale
elevilor, a nivelului de aúteptare al părinĠilor în raport cu oferta úcolii úi cerinĠele
societăĠii;
- abilitarea cadrelor didactice privind prezentarea unei oferte educative pentru
petrecerea timpului liber al elevilor;
- formarea simĠului moral úi a gustului estetic, al receptării cu discernământ a
frumosului;
- stimularea creativităĠii úi cultivarea interesului pentru limba română prin
activităĠi extracurriculare úi opĠionale; I
- implicarea elevilor în activităĠi extracurriculare care să contribuie la formarea
lor umană, socială úi civică;
- mediatizarea performanĠelor úi reuúitelor elevilor úi cadrelor didactice;
- construirea unei echipe manageriale ale cărei atribuĠii să fie centrate pe
promovarea intereselor úcolii.
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Promovarea permanentă a imaginii úcolii se realizează prin: postare de anunĠuri
pe pagina de facebook a ܈colii, publicarea de articole în presa locală. etc.
ActivităĠi educative úi extracurriculare: proiecte educative la nivelul úcolii,
proiecte/concursuri judeĠene/ interjudeĠene/regionale, simpozion naĠional, parteneriate,
parteneriate de voluntariat, programe pentru părinĠi.
ActivităĠi extracurriculare – exemple de bună practică
,,5 Octombrie – Ziua internaĠională a educaĠiei” - proiect educativ (realizarea
unor desene, colaje);
,,Micii ecologiúti” - proiect extracurricular (activităĠi ecologice desfăúurate în
curtea úcolii);
,,Spune NU traficului de persoane” - proiect educativ (dezbatere cu tema ,, NU
traficului de fiin܊e umane!”, realizarea de afiúe, desene, etc.);
,,Happy Halloween!” - activitate extracurriculară (concurs de talente: colaje,
desene, confecĠionare măúti);
,,Un stil de viaĠă sănătos” proiect educaĠional (activitate practică, cunoaúterea
regulilor de igienă personală úi a celor de grup);
,,În aúteptarea lui Moú Nicolae” - proiect extracurricular (concurs de talente:
colaje, desene, serbare úcolară);
,,Reciclăm, hăinuĠe confecĠionăm” - proiect extracurricular (dezvoltarea
abilităĠilor de viaĠă);
,,Săptămâna fructelor úi legumelor donate” - activităĠi în cadrul SNAC;
,,Să útii mai multe, să fii mai bun” - activităĠi nonformale”;
,,E ziua ta” – activităĠi dedicate zile de 1 Iunie.
Integrarea socio-profesională presupune ca toĠi copiii aflaĠi in dificultate să
dispună de AVD-uri, abilităĠi sociale, úi de comunicare, autonomie, relaĠii interumane
adecvate, deficienĠe remediate/compensate. InserĠia socială úi profesională a acestor
copii presupune ca úi societatea sa fie pregătită sa-i integreze, să aibă disponibilitatea
necesară. Problema intoleranĠei comunităĠii faĠă de copiii cu CES impune necesitatea
schimbării de mentalitate.
Optimizarea evoluĠiei copilului aflat in dificultate impune compensarea
carenĠelor afective datorate lipsei mediului familial. Afirmarea copilului cu CES
necesită EducaĠie pentru Dezvoltare Durabilă, o viziune optimist – valorizatoare asupra
acestuia, descoperirea úi dezvoltarea potenĠialului fiecăruia.
Toate acestea implică necesitatea consilierii úi sprijinirii cadrelor didactice atât
din învăĠământul special, cât úi din învăĠământul de masă, optându-se pentru adaptări
curriculare úi metodologice, pentru personalizarea procesului de învăĠare. Orice copil
poate întâmpina dificultăĠi de învăĠare sau de adaptare úcolară datorate unor multiple
cauze. Acest fapt nu trebuie să constituie un argument în favoarea excluderii sale din
úcoală. Cel mai indicat ar fi să analizam situaĠia cu realism úi obiectivitate.
Abordând o perspectivă curriculară deschisă, transparentă, úi flexibilă, putem
veni în întâmpinarea cerinĠelor unui număr cât mai mare de elevi, inclusiv pentru elevii
care sunt excluúi în mod curent din úcolile obiúnuite. Mai mult chiar, colaborarea între
elevi úi profesori, parteneriatul în învăĠare úi deschiderea úcolii faĠă de cerinĠele tuturor
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categoriilor de copii úi ale comunităĠii conferă instituĠiei úcolare rolul de componentă
fundamentală a sistemului social, aptă să răspundă concret imperativelor de moment
ale evoluĠiei din societatea contemporană úi să rezolve o serie de probleme referitoare
la nevoile de acceptare/valorizare socială a fiinĠei umane úi la capacitatea fiecărui
individ de a se adapta úi integra cât mai bine intr-o societate aflată in continuă
transformare.
ùcoala noastră va avea uúile deschise pentru toĠi cei care vor avea nevoie de
educaĠie, indiferent de particularităĠile psihoindividuale ale acestora, vârstă,
provenienĠă familială, etnică, condiĠie socială úi materială, naĠionalitate, apartenenĠă
religioasă etc.
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Importan܊a promovării imaginii unită܊ii úcolare în comunitate

Prof. PÎR܇E CAMELIA,
Colegiul Na܊ional Pedagogic “Carol I”, Câmpulung, Arge܈

Promovarea imaginii unităĠii noastre úcolare reprezintă o prioritate pentru o bună
colaborare între cei patru parteneri educaĠionali: primar-gimnazial-liceal--părinĠi.
Educa܊ia este obligatorie, dar din fericire nici o institu܊ie nu poate for܊a alegerea.
“Clientul” este liber să aleagă. Această dependen܊ă a unită܊ii ܈colare de libertatea de
alegere a elevilor face ca úcoala să depindă de implicarea ei în modificarea nevoilor úi
aúteptărilor acestora. Informarea nu este de ajuns, úcoala trebuie să aibă capacitatea úi
să fie pregatită de a adapta programul educaĠional la nevoile în schimbare ale
“clientilor”.
ùcoala este un element esenĠial al oricărei comunităĠi prin resursele umane pe
care le are, dar úi prin spaĠiile de învăĠare disponibile. O úcoală responsabilă este
garantul dezvoltării permanente a comunităĠii.
ùcoala nu poate funcĠiona bine fără sprijinul comunităĠii, aceasta reprezintă o
resursă, oferindu-úi serviciile úi altor membri ai comunităĠii pe lângă tinerii úcolarizaĠi
úi contribuind astfel la dezvoltarea comunităĠii úi altfel decât prin realizarea educaĠiei
formale. De exemplu, în Olanda, se cheltuiesc foarte mulĠi bani úi energie umană pentru
promovarea úi atragerea grupurilor-Ġintă. Se încearcă prin cuvinte úi imagini să se
creeze cea mai bună imagine posibilă úi să convingă că numai produsul educaĠional
oferit este cel mai bun.
O mare atenĠie úi cheltuială sunt acordate identităĠii vizuale úi reputaĠiei numelui.
Dar “clientul” aúteaptă mai mult. Nevoile lui sunt centrale. DiferenĠa dintre marketing
úi vânzarea educaĠiei este clară. Vânzarea este "miúcarea a ceea ce ai de oferit către
client".
Marketingul este "a fi sigur că ceea ce ai de oferit este ceea ce doresc clienĠii".
Aplicarea conceptului de marketing este mai complexă decât abordarea centrata pe
vânzari. Pentru a reuúi, o instituĠie educaĠională are nevoie să se adapteze corespunzător
mediului complex úi în continuă schimbare. Toate activităĠile instituĠiei au loc úi sunt
dependente de mediul exterior. Managerii instituĠiilor au nevoie să înteleagă
importanĠa mediului úi a schimbarilor care se produc úi modul cum pot afecta succesul
sau chiar supravieĠuirea instituĠiei. Prevederea transformărilor potenĠiale ale
macromediului, va da instituĠiei timpul necesar pentru a planifica răspunsurile
adecvate.
Mediul poate fi într-o transformare rapidă sau lentă. Într-un mediu stabil, forĠele
demografice, economice, ecologice, tehnologice, legislative úi culturale rămân stabile
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de la an la an. Formarea imaginii unei organizaĠii se poate realiza aplicând o anumită
,,politică’’, ce Ġine pe de o parte de stilul managerial al conducătorului organizaĠiei úi
pe de altă parte de activitatea desfăúurată de angajaĠi-cadre didactice.
Promovarea imaginii, reprezintă acĠiunea de convergenĠă, interferenĠă a
reclamei, publicităĠii, utilizarea liderilor de opinie úi a tehnologiilor de creare a
evenimentelor pentru formarea unei imagini unitare úi multidimensionale prin
transmiterea unor mesaje.
Managerul unei organizaĠii úcolare poate promova în mediul intern úi extern al
unitătii o imagine pozitivă a acesteia, printr-o planificare riguroasă, folosind metodele
úi tehnicile potrivite.
De-a lungul timpului, activităĠile de formare úi promovare a imaginii ܈colii
noastre au fost: x difuzarea informaĠiilor cu privire la oferta educaĠională, programele
܈i proiectele educaĠionale, baza materială, resursele umane, rezultatele úcolare;
x consilierea părinĠilor privind orientarea úcolară; x dezvoltarea de parteneriate
eficiente la nivel local, judeĠean, regional, na܊ional în scopul promovării imaginii
institu܊iei noastre úi a corelării ofertei educaĠionale cu cerinĠele de pe piaĠa muncii
locale / regionale; x promovarea imaginii ܈colii prin diverse surse informaĠionale (presă
locală scrisă, internet).
Propunerea de activităĠi pentru formarea úi promovarea imagini a ܈colii în anul
úcolar curent, a fost următoarea: -transmiterea în spaĠiul virtual a informaĠiilor úi
fotografiilor privind baza materială úi programele de dezvoltare, oferta educaĠională,
activităĠi derulate, rezultatele elevilor la evaluarea na܊ională ܈i bacalaureat, proiecte
educa܊ionale derulate ; -promovarea imaginii instituĠionale úi a ofertei educaĠionale pe
site-ul ܈colii -popularizarea ofertei educaĠionale propusă pentru anul úcolar 2021-2022.
Plan de promovare a imaginii Colegiului Na܊ional Pedagogic „Carol I” în comunitate.
ğintă úi obiective specifice:
Obiectivul general: crearea unei imagini favorabile a colegiului în comunitatea
locală.
Obiective specifice:
• popularizarea rezultatelor colegiului în comunitatea locală; • atragerea unui
număr cât mai mare de elevi din zona arondată unităĠii noastre; • realizarea planului de
úcolarizare propus. Context úi definirea necesităĠii unei astfel de practici S-a constatat
că membrii comunităĠii locale nu au decât informaĠii vagi legate de activitatea,
rezultatele úi performanĠele unităĠii noastre. Această acĠiune a fost realizată de
responsabilul Comisiei educative în colaborare cu celelalte cadre didactice, fiind
coordonată úi monitorizată de către director.
Descriere: S-a realizat un pliant al ܈colii úi o prezentare Power-Point a acesteia,
postat pe pagina web a unita܊ii. Au apărut articole în presa locală legate de prezentarea
unităĠii noastre, precum úi de popularizare úi diseminare a rezultatelor úi
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performanĠelor. Dovezi ale succesului În urma desfăúurării acĠiunii, s-a realizat integral
planul de úcolarizare al ܈colii, iar imaginea acesteia în comunitatea locală a crescut.
Resurse necesare: Echipamente de birotică pentru editarea pliantelor úi
realizarea prezentării electronice a ܈colii, consumabile necesare tipăririi pliantelor.
Planuri pentru viitor: Continuarea popularizării unităĠii noastre în comunitatea
locală, utilizând mijloace úi metode variate úi atractive.
De asemenea, pentru ca oferta noastră să fie viabilă, depunem eforturi în
asigurarea unor spaĠii educaĠionale confortabile, sigure, adaptate nevoilor elevilor din
grădini܊ă, primar, gimnazial ܈i liceal, atît fizice cât úi psihologige.
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FORMAREA ùI DEZVOLTAREA COMPETENğELOR CHEIE
LA ùCOLARUL MIC


Prof. înv. primar, Pîrvulescu Cornelia
Liceul Tehnologic Bâlteni, Gorj




Necesitatea de a forma ܈i dezvolta competen܊e prin sistemul de învă܊ământ este
astăzi acceptată ca imperioasă în majoritatea sistemelor educa܊ionale. Curriculum-ul
centrat pe competen܊e vine în întâmpinarea achizi܊iilor cercetătorilor din psihologia
cognitivă, conform cărora prin competen܊ă se realizează în mod exemplar transferul ܈i
mobilizarea cuno܈tin܊elor ܈i a deprinderilor în contexte noi ܈i dinamice.
Curriculumul naĠional pentru învăĠământul primar úi gimnazial se axează pe opt
domenii de competenĠe cheie care determină profilul de formare a
elevului: competenĠa de comunicare în limba română úi în limba maternă, în cazul
minorităĠilor naĠionale; competenĠe de comunicare în limbi străine; competenĠe de
bază de matematică, útiinĠe úi tehnologie; competenĠe digitale de utilizare a tehnologiei
informaĠiei ca instrument de învăĠare úi cunoaútere; competenĠe sociale úi
civice; competenĠe antreprenoriale; competenĠe de sensibilizare úi de expresie
culturală; competenĠa de a învăĠa să înveĠi.
Competen܊ele sunt definite ca ansambluri de cuno܈tin܊e, capacită܊i ܈i abilită܊i de
aplicare, operare ܈i transfer al achizi܊iilor care permit desfă܈urarea cu succes a unei
activită܊i, rezolvarea eficientă a unei probleme sau situa܊ii.
Cuno܈tin܊ele reprezintă produse ale cunoa܈terii umane (reprezentări, concepte,
normele, principii) care compun con܊inuturile învă܊ării. Cuno܈tin܊ele se însu܈esc în
structuri organizate, ca elemente ale disciplinelor ܈colare, ale domeniilor experien܊iale.
Capacită܊ile vizează un sistem de însu܈iri func܊ionale ܈i opera܊ionale care permit
posibilitatea reu܈itei, chiar a ob܊inerii unei performan܊e deosebite într-un domeniu de
activitate. De exemplu capacitatea de învă܊are, de comunicare, de concentrare a aten܊iei
܈i de perseveren܊ă în realizarea sarcinii, capacitatea de punere în practică a
cuno܈tin܊elor achizi܊ionate, capacitatea de rezolvare de probleme, de sesizare a
semnifica܊iilor.
Atitudinile reprezintă modalită܊i de raportare comportamentală cognitivă ܈i
afective la diferite aspecte ale realită܊ii: atitudinea fa܊ă de învă܊are, fa܊ă de muncă.
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Abilită܊ile reprezintă capacitatea de a aplica ܈i de a utiliza cu u܈urin܊ă, eficient
cuno܈tin܊e pentru a duce la îndeplinire sarcini ܈i pentru a rezolva probleme: abilită܊i
sociale, abilită܊i e mo܊ionale, abilită܊i intelectuale.
Aptitudinile reprezintă un complex de însu܈iri individuale înnăscute sau
dobândite care sporesc posibilitatea unui randament superior în anumite tipuri de
activită܊i: aptitudini artistice, motorii, intelectuale, cognitive, aptitudinea de a gândi
independent.
Abordarea curriculumului pentru clasele primare în manieră integrată,
planificarea con܊inuturilor ܈i a unită܊ilor de învă܊are axându-ne pe competen܊ele
prevăzute în programa ܈colară, derularea unor proiecte educa܊ionale sau tematice, a
unor activită܊i extracurriculare sunt câteva din modalită܊i practice de abordare
didactică care contribuie la formarea ܈i dezvoltarea competen܊elor specifice ܈i generale
contribuind astfel la conturarea profilului absolventului de clasa a IV-a din perspectiva
competen܊elor cheie de nivel elementar.
Am să dau câteva exemple de competenĠe cheie pe care le putem parcurge la un
proiect educaĠional de 1 Decembrie, la clasa a IV a
1. Competen܊a de comunicare în limba română
– Citirea unor texte în vederea desprinderii informa܊iilor esen܊iale legate de tema
adusă în discu܊ie;
– Audierea unor scurte emisiuni informative;
– Formulare de întrebări ܈i răspunsuri referitoare la materialul audiat sau citit;
– Conversa܊ii pe teme date ܈i exprimarea opiniei în legătură cu un fapt;
– Participarea la activită܊i dedicate poetului Mihai Eminescu;
– Crearea propriilor pove܈ti, poezii , cântece ܈i prezentarea lor în cadrul activită܊ilor;
2. Competen܊e de bază de matematică, ܈tiin܊e ܈i tehnologie
– Discutând despre pionierii avia܊iei române܈ti au descoperit cum au func܊ionat
primele avioane, când ܈i cum au fost construite, câ܊i ani au trecut de atunci, au
confec܊ionat primul lor avion;
– Au afla informa܊ii pre܊ioase despre marii oameni de ܈tiin܊ă Grigore Antipa, Victor
Babe܈ ܈i Emil Racovi܊ă, despre importan܊a muncii lor, stimulându-le curiozitatea ܈i
dorin܊a de a afla ܈i alte informa܊ii despre realizările acestora, pentru explorarea
mediului înconjurător;
– Au făcut calcule, măsurători, au rezolvat probleme;
3. Competen܊a digitală
– Utilizarea calculatorului, accesarea internetului cu scopul realizării unor prezentării
ppt pe teme date, culegerea unor informa܊ii, realizarea unor evaluări interactive;
– Utilizarea platformelor ܈i a softurilor educa܊ionale în vederea prezentării într-un
mod activ ܈i atractiv a anumitor informa܊ii;
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4. Competen܊a a învă܊a să înve܊i
– Utilizând metode ܈i procedee care să-l implice activ pe elev în procesul de învă܊are
urmărind dezvoltarea gândirii, stimularea creativită܊ii, dezvoltarea motiva܊iei pentru
cunoa܈tere, acest demers a condus spre formarea unor deprinderi de muncă
intelectuală necesare continuării studiului în mod independent;
– Realizarea unor lapbook-uri, a portofoliului „ Oameni de seamă ai ܊ării” ;
5. Competen܊e sociale ܈i civice
– dezvoltarea spiritului de echipă, a comunicării ܈i a colaborării între elevi în vederea
realizării sarcinilor de grup primite;
– însu܈irea unor norme ܈i reguli de comportare civilizată la muzeu, în vizită, în
excursie;
– cultivarea unor trăsături morale ܈i de caracter: patriotismul, respectul, toleran܊a;
6. Spiritul de ini܊iativă ܈i de antreprenoriat
– implicarea în organizarea ܈i realizarea unor expozi܊ii cu lucrările realizate în cadrul
atelierelor propuse: „Micul Sculptor”, „ În lumea culorilor”, „Primul meu avion”;
– organizarea unor excursii ܈i gestionarea eficientă a resurselor materiale;
7. Sensibilizare ܈i exprimare culturală
– vizionarea unor filme, audi܊ii, vizitarea unor expozi܊ii de artă, a unor muzee, a
caselor memoriale;
– vizitarea unor biblioteci sau librării ܈i observarea organizării spa܊iului, a standurilor
cu carte;

BIBLIOGRAFIE:
Suport de curs „ CRED – Curriculum relevant, educa܊ie deschisă pentru to܊i. Formare
nivel II – învă܊ământ primar”
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ABORDARE INTERDISCIPLINARĂ
SI PREDAREA INTEGRATA A CUNOSTINTELOR


Autor: prof. Pitigoi Elvira Lavinia
Scoala Gimnaziala Nr. 1 Danesti, Gorj



Abordarea interdisciplinară a con܊inuturilor educa܊ionale reprezintă o provocare
în organizarea con܊inuturilor, în predare, învă܊are ܈i evaluare ܈i, totodată, un imperativ
pentru cadrele didactice si pentru toate nivelele de ܈colaritate
Interdisciplinaritatea este definită ca “interacĠiune existentă între două sau mai
multe discipline, care să poată să meargă de la simpla comunicare de idei până la
integrarea conceptelor fundamentale privind epistemologia, terminologia,
metodologia, procedeele, datele úi orientarea cercetării” (OCDE, 1972).
Un învăĠământ interdisciplinar poate conferi elevilor posibilitatea de a
dobândi o privire de ansamblu asupra vieĠii úi universului, de a asimila mai temeinic
valorile fundamentale úi de a distinge mai uúor scopurile de mijloace.
Există numeroúi factori care subliniază că interdisciplinaritatea a devenit o
necesitate aparand ca o consecinĠă logică a integrării tuturor tipurilor de conĠinuturi în
perspectiva educaĠiei permanente.
Interdisciplinaritatea contribuie la reducerea diferen܊elor dintre discipline prin
construirea unor pun܊i de legătură, a unor conexiuni. Acestea pun în eviden܊ă corela܊ii
܈i interac܊iuni imposibil de eviden܊iat disciplinar.
Predarea interdisciplinară pune accent simultan pe aspectele multiple ale
dezvoltăii copilului, asigură formarea sistematică úi pogresivă a unei culturi
comunicative necesare elevului pentru învăĠarea permanentă.
Dintre strategiile didactice utilizate in abordarea interdisciplinara care
favorizeaza invatarea integrata, amintim:
x
x
x
x
x
x

învă܊area bazată pe proiect,
predarea în echipa formată din mai multe cadre didactice,
învă܊area prin cooperare,
învă܊area activă,
implicarea comunită܊îi,
aplica܊îi ale inteligen܊elor multiple, etc.

Avantajele predării integrate sunt:
- angajarea responsabilă a elevului în procesul învăĠării;
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- cadrul didactic este mediator, facilitator;
- profunzimea, trăinicia úi reactivarea rapidă a cunoútinĠelor, generate de
perspectiva integrată asupra cunoaúterii;
- încurajarea comunicării úi a relaĠiilor interpersonale prin valorificarea
valenĠelor formative ale sarcinilor de învăĠare în grup.
Bibliografie:
x - D. Hainaut, Programe de învăĠământ úi educaĠie permanentă, Bucureúti, Ed.
Didactică ܈i Pedagogică
x - P. Petrescu, V. Pop - Transdisciplinaritatea, o noăa abordare a situаiilor de
învăаare – ghid pentru cadre didactice, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti,
2007
x Ciolan Lucian. (2008). Invatarea integrata, Fundamente pentru un curriculum
transdisciplinar. Iaúi: Editura Polirom, pag. 125-130;
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Promovarea limbii franceze
în cadrul liceelor tehnologice

Prof. Popa Daniela,
Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu, Timi܈oara

Ce înseamnă liceu tehnologic pentru elev ܈i părin܊ii acestuia? Dar pentru
profesor? Să începem printr-un scurt portret al elevului unui astfel de liceu:
- în primul rând, e vorba de adolescen܊i între 14 ܈i 18 ani, cu specificul dezvoltării
psiho-somatice pentru această vârstă: în cre܈tere ܈i în căutarea, încă nu foarte
con܈tientă, a unei motiva܊ii personale, a siguran܊ei de sine, a unei imagini de sine clare
܈i stabile;
- apoi, ne aflăm în fa܊a unor elevi care provin de medii considerate nu tocmai
favorizate ܈i care au con܈tiin܊a acestui fapt;
- sunt elevi naveti܈ti, ceea ce poate încuraja absenteismul;
- foarte pu܊ini elevi din clas a IX-a optează pentru liceul tehnologic printr-o
decizie motivată de dorin܊a de a exersa respectiva profesie. Cei mai mul܊i îl preferă
pentru loca܊ia avantajoasă, la insisten܊a părin܊ilor sau a prof. diriginte din gimnaziu,
sau ca pe o a doua op܊iune la ratarea unui loc într-un liceu teoretic. Ca o paranteză:
această ultimă categorie este ܈i cea mai motivată să înve܊e: pentru a se transfera,
desigur.
Acesta este portretul destinatarului con܊inuturilor lingvistice, de cultură ܈i
civiliza܊ie ܈i de dezvoltare personală pe care profesorul de franceză urmează a le
promova la orele de limba franceză.
Analiza contextului politic, economic, social, tehnologic, ecologic în care se
plasează un astfel de liceu dezvăluie ܈i alte particularită܊i ale acestui mediu de învă܊are
în care profesorul de limba franceză investe܈te pasiune pentru promovarea limbii ܈i
culturii pe care a început să le cunoască, poate, chiar într-un astfel de liceu.
Cadrul normativ în care ne situăm: programele ܈colare sunt structurate pe
competen܊e, fapt care încurajează:
1. - selectarea ܈i aplicarea la ora de FLE, de către profesor, a unor con܊inuturi ܈i
strategii comunicative de predare, în corela܊ie cu competen܊ele programei.
2. - perspectiva elevului asupra limbii franceze ca limbă reală de comunicare, ce
depă܈e܈te cadrul sec al manualului.
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Acesta este punctul de plecare normativ pe care profesorii îl pot adopta în
promovarea limbii franceze la acest tip de liceu, pentru ca apoi, prin proiectarea
creativă a activită܊ilor, ei să urmărească :
- impactul pe care predarea îl are asupra învă܊ării, identificarea clară a factorilor
care fac vizibil progresul în procesul de învă܊are;
- deprinderea elevilor de a învăĠa continuu úi cu plăcere limba franceză, astfel
încât ace܈tia să devină profesori pentru ei în܈i܈i.
În܊elegerea modului de gândire al celor care înva܊ă permite în܊elegerea
strategiilor de gândire ale acestora, nu numai identificarea stilurilor de învă܊are. Astfel,
profesorul de la liceul tehnologic dirijează mai îndeaproape învă܊area, poate echipa
elevul cu strategii eficiente nu numai de învăĠare, ci ܈i de apreciere a ceea ce înva܊ă. Îi
dezvoltă elevului stima de sine ܈i gustul reu܈itei la această disciplină, aspecte ce
constituie o promovare implicită a limbii franceze.
Aici intervin abilită܊ile profesorului de franceză de la liceul tehnologic de a găsi
solu܊ii în afara paradigmei cursului de franceză standard : a gestiona situa܊iile de
învă܊are ܈i de management al clasei în spq܊iile în care se desfă܈oară orele de limba
franceză pe grupe formate din elevii mai multor clase astfel încât copiii să nu î܈i piardă
interesul pentru învă܊area limbii, a acoperi golul motiva܊ional ܈i dezechilibrul de mediu
psihologic / personal al elevilor.
În timpul procesului didactic, profesorul trebuie să orienteze aten܊ia elevilor de
la disconfortul personal, la satisfac܊ia reu܈itei în oră. Cum ? Prin încurajarea pentru
participarea la rezolvarea sarcinilor pentru formarea competen܊elor transdisciplinare ܈i
transversale dublate de implicarea în concursuri, de laude argumentate, e pedagogia
erorii bazată pe diagnoză / corectarea cauzelor, oferirea modelelor corecte ܈i
reutilizarea lor în contexte similare. Prin perseveren܊ă, pasiune, autoritate calmă ܈i
model, profesorul de FLE trebuie să reu܈ească să suprapună peste ora de franceză o
aură pozitivă, astfel încât elevul să fie în confort psihic într-o ambian܊ă motivantă
pentru învă܊are ܈i pentru aprecierea limbii ܈i culturii franceze. Profesorul face, implicit,
promovarea limbii franceze prin acest efort de gestionare a condi܊iilor de lucru.
Pe un alt palier, cel economico-social, competen܊ele prevăzute pentru ciclul
superior al liceului prevăd progresia în comunicarea în limba străină în mediul
profesional. Într-o întreprindere cu capital uman francez, elevul s-ar sim܊i valorizat
profesional ܈i lingvistic, ar vedea utilitatea limbii franceze dincolo de cadrul
manualului. Profesorul de FLE din liceul tehnologic promovează limba franceză prin
implicarea elevilor în diverse proiecte de stagii profesionale în ܊ări francofone:
Erasmus, Leonardo. Ei suplinesc lipsa de con܊inuturi cu elemente profesionale prin
resurse de con܊inut (aproape FOS) pe care le concep singuri, în func܊ie de profilul
liceului, de nivelul de limbă al elevilor, de aspira܊iile acestora. Selectează - pentru
învă܊are – în conformitate cu competen܊ele programei ܈colare, cuno܈tin܊ele specifice
disciplinei, găsesc strategiile potrivite pentru transmiterea lor. Interesul economic al
unor asemenea ini܊iative ar putea fi apreciat de întreprinderile de profil. Alegerea ܈i
învă܊area limbii franceze ar fi mult mai prezentă în lista de priorită܊i a elevilor dacă
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mediul economic cu capital francez ar sublinia mai des posibilită܊ile de avansare în
carieră oferite de cunoa܈terea acestei limbi.
Contextul social, comunitatea, motivează de asemenea elevii pentru învă܊area
limbilor străine. Cu o expunere mai mică decât engleza, limba franceză poate deveni
un avantaj pentru un cunoscător, în fa܊a unui contracandidat pentru o bursă de studiu
ori un post bine plătit, ܈i care cunoa܈te doar limba engleză.
Cum promovează profesorul limba franceză în acest context:
- Prin exemple de bune practici: invită, în fa܊a elevilor, absolven܊i ai liceului,
studen܊i ai sec܊iilor universitare de limba franceză (literar sau LMA);
- Invită la clasă exponen܊i ai unor categorii profesionale pe care cunoa܈terea
limbii franceze i-a ajutat să progreseze în carieră (call center etc);
- În contextul microsocial al ܈colii, profesorul găse܈te astfel de strategii care să
motiveze elevii înspre observarea propriului progres în învă܊are: pregătire pentru
participare la concursuri, coresponden܊ă profesională cu omologi etc.
Folosirea platformelor online, a tablelor interactive oferă profesorului de la
liceul tehnologic ocazia să alinieze predarea cu practicile europene, să integreze
digitalul nativ în predare-învă܊are + în procesul autoreflexiv pentru ameliorarea
performan܊elor. Elevii, subiec܊i ai acestei practici ܈i cunoscători ai tendin܊elor pie܊ei
muncii, pot con܈tientiza deja din ora de franceză ܈ansa oferită de cunoa܈terea acestei
limbi.
Gra܊ie tehnologiei, suntem deja la nivel de promovare a limbii franceze încă din
ora de la ܈coală. În timpul orelor de franceză, elevii sunt expu܈i documentelor autentice,
francezei native, observă valori ܈i atitudini francofone, o limbă ܈i o cultură vii ܈i bogate.
Participă la concursuri online, la realizarea de proiecte, colaborează cu ceilal܊i pentru
aceasta, î܈i dezvoltă competen܊e de comunicare ܈i competen܊e transversale. Observă,
de asemenea, că mijloacele de învă܊ământ online folosite de profesor în ora de limba
franceză le facilitează accesul la cunoa܈tere. Ceea ce îi poate motiva să înve܊e, să
descopere. Mai ales când aceste lucruri sunt dublate de încurajările ܈i laudele
profesorului, de vizibilitatea propriei performan܊e, fie ea chiar ܈i minimală.
Nivelul la care profesorul de franceză promovează limba ܈i cultura franceze îl
depă܈e܈te, de această dată, pe cel didactic. Suntem, acum, la nivel de dezvoltare
personală. Orice mentor urmăre܈te, la cel mentorat, acest nivel. În cazul elevului, ne
situăm pe 2 paliere de promovare a limbii franceze în cadrul orelor ܈i al activită܊ilor
extracurriculare: ecologia propriilor opinii ܈i ecologia propriei fiin܊e.
Vorbind despre ecologia propriei fiin܊e, vorbim despre motiva܊ie integrativă:
despre dorin܊a de a se dezvolta pe plan personal, de a-܈i îmbogă܊i cultura, de a-܈i exersa
creativitatea, încrederea în for܊a propriilor atitudini date de asumarea puterii de a vorbi
limba franceză în contexte non-formale.
Pentru că vorbirea unei limbi (străine) asta î܊i oferă: PUTERE.
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Promovarea imaginii liceului

Prof. Popa Jeni Marilena
Colegiul Economic ” Virgil Madgearu”Gala܊i

În zilele noastre, unitatea de învâ܊ământ trebuie să fie pregătită să facă fa܊ă unor
cerin܊e tot mai complexe din partea societă܊ii contemporane ܈i să î܈i revendice locul
său în via܊a copiilor pe care îi educă, dar ܈i în centrul comunită܊ii. Cerin܊ele
beneficiarilor fac din unitatea de învă܊ământ un cadru viu, un mediu în continuă
schimbare.
Internetul, privit cu reticen܊ă ini܊ial, a devenit acum un mediu de promovare
nelimitat, prin care o ܈coală î܈i poate construi o imagine, dar se pot men܊ine ܈i ideile de
promovare a imaginii unui liceu ܈i pe cale tradi܊ională.
Promovarea imaginii institu܊iei ܈i factorilor ce î܈i asumă responsabilită܊ile în
procesele de descentralizare ܈i asigurare a calită܊ii este sus܊inută de personalizarea
ofertei educa܊ionale la nivel institu܊ional prin diversificarea ܈i flexibilitatea acesteia în
func܊ie de nevoile ܈i interesele partenerilor ܈i beneficiarilor procesului educa܊ional.
Crearea ܈i promovarea unei imagini institu܊ionale pozitive în comunitate se
realizează, în primul rând, prin rezultatele educa܊ionale pozitive ale elevilor, părin܊ii
fiind, în principiu, primii interesa܊i de acest aspect.
Activită܊ile extra܈colare sprijină promovarea imaginii institu܊iei ܈colare.
Activită܊ile de acest gen, cu o deosebită influen܊ă formativă, au la bază toate formele
de ac܊iuni turistice, ateliere de crea܊ie, concursuri ܈i parteneriate cu alte institu܊ii.
Activită܊ile extracurriculare dau o alternativă sănătoasă, practică ܈i creativă de a ocupa
timpul liber al elevilor, institu܊ia de învă܊ământ ce promovează astfel de activită܊i
beneficiind de imaginea pozitivă binemeritată, atât la nivel local, cât ܈i jude܊ean sau
na܊ional.
Activitatea extracurriculară e o componentă educa܊ională valoroasă ܈i eficientă
căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde aten܊ie, adoptând el, în primul rând, o
atitudine deschisă ܈i inovativă, atât în modul de realizare al activită܊ilor, cât ܈i în
rela܊iile cu elevii, asigurând o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă
a elevilor. Astfel în cadrul orelor de istorie din cadrul Colegiului Economic ”Virgil
Madgearu” Gala܊i am efectuat numeroase proiecte cu privire la date de importan܊ă
istorică. În această situa܊ie au rezultat proiecte minunate realizate de elevii Colegiului,
care împăr܊i܊i pe grupe au lucrat intens. Au fost ini܊iate activită܊i cu privire la Marea
Unire din 1918, la Mica Unire din 1859 care s-au transpus în colaje realizate de elevi,
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ce au ܈tiut să fructifice imaginile, desenele, simbolurile ducând la un rezultat minunat
printr-o intensă colaborare a lor.
Colajele rezultate au fost afi܈ate în interiorul liceului, apoi prin colaborarea cu
Centrul de Documentare au fost postate în mediul on-line. Prin acest lucru s-a realizat
o colaborare între activitatea tradi܊ională de realizare a colajelor ܈i metoda modernă
prin postarea lor în mediul on-line.
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Promovarea imaginii ܈colii prin parteneriatul ܈coală familie din perspectiva marketingului

PROF. ÎNV. PRIMAR POPA LILIANA
܇COALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE BĂLCESCU”, BACĂU

O ܈coală trebuie să producă ܈i să ofere pie܊ei ceea ce se cere efectiv, să-܈i
orienteze activitatea în func܊ie de a܈teptările consumatorilor, mai precis a elevilor ܈i a
părin܊ilor acestora.
Marketingul este un demers ܈tiin܊ific care presupune nu numai cunoa܈terea de
cerin܊e de consum, ci ܈i anticiparea lor, adaptarea permanentă la nevoile
consumatorilor în vederea păstrării unui parteneriat bine consolidat, bazat pe
mul܊umirea familiilor. Acest demers presupune un ansamblu de metode ܈i tehnici
܈tiin܊ifice care să poată analiza cantitativ ܈i calitativ fenomenul precum ܈i previziunea
pie܊ei.
Cercetarea nevoilor reprezintă partea cea mai importantă a studiilor consacrate
cererii de educa܊ie. Sociologii consideră că, fără a examina nevoile publicului, nu se
pot evalua efectele preferin܊elor ܈i consumului de educa܊ie ܈i, implicit, parteneriatul cu
familia devine mai fragil.
O latură care trebuie avută în vedere când e vorba de marketing educa܊ional
este satisfac܊ia fa܊ă de serviciile educa܊ionale. În cadrul parteneriatului ܈coală- familie,
subiec܊ii pot fi întreba܊i direct dacă sunt sau nu satisfăcu܊i de serviciile educa܊ionale
oferite.
Afirma܊iile acestora trebuie raportate la nivelul de aspira܊ii sau la a܈teptările lor,
dar ܈i la experien܊ele anterioare. Dacă se cunoa܈te ce anume a܈teaptă publicul de la
procesul educa܊ional, atunci se pot elabora strategii de marketing care să asigure
audien܊a maximă a ofertei educa܊ionale.
Atragerea elevilor a constituit, pentru marketingul practicat în ܈colile din ܊ările
dezvoltate, obiectivul central pentru mult timp. După o vreme, marketingul este util
mai ales pentru atragerea resurselor financiare, îmbunătă܊irea imaginii si rela܊iilor cu
publicul interesat ܈i comunitatea. Din păcate, marketingul în ܈colile române܈ti pare sa
fie încă o noutate.
܇colile au sesizat că nu reu܈eau să atragă suficien܊i elevi. Astfel, au intuit că
poten܊ialii elevi nu aflaseră despre existen܊a ܈colii sau nu aveau suficientă motiva܊ie.
A܈a că au pornit în atragerea elevilor. Au apărut astfel primele servicii de recrutare ܈i
mai târziu de admitere, care erau, de fapt, temelia departamentului de marketing din
܈coală. Acest serviciu avea un responsabil, iar “oamenii de vânzări” se ocupau cu
reclama ܈i trimiteau cataloage, bro܈uri ܈i postere de prezentare.
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Unele ܈coli au început să con܈tientizeze că resursele departamentului de
marketing ar fi mai bine folosite daca ar putea fi orientate spre cele mai atractive
prospectări. Dacă responsabilul cu admiterea i-ar putea în܊elege mai bine pe cei care
au optat, ar putea încerca să atragă ܈i anul viitor elevi din aceea܈i categorie. Dacă ar
în܊elege cum au luat tinerii hotărârea, atunci ܈coala ar putea valorifica aceste resurse ܈i
ar oferi informa܊ii potrivite, la momentul potrivit. Cercetarea pie܊ei devine astfel o
necesitate.
܇colile ܈i-au intensificat ac܊iunile de promovare ܈i cercetare, punând astfel
bazele competi܊iei. Au început să în܊eleagă importan܊a diferen܊ierii, faptul că nu pot
oferi toate tipurile de programe ܈i să rămână ܈i cele mai bune ܈coli pentru fiecare
segment de op܊iune. De aceea au decis să-܈i eviden܊ieze istoricul, caracteristicile
distincte, avantajele ܈i să-܈i consolideze imaginea ܈i pozi܊ia pe pia܊a educa܊ională.
Obiectivele pozi܊ionării sunt acelea de a sublinia diferen܊ele reale ale ܈colii în
compara܊ie cu altele, astfel încât să satisfacă cel mai bine nevoile elevilor ܈i părin܊ilor
care o aleg.
܇colile au fost preocupate să facă fa܊ă ܈i schimbărilor din demografie, economie,
valori ܈i alte zone care nu sunt sub directa influen܊ă a ܈colii. Acestea încep să perceapă
tot mai clar conexiunile între modificările externe ܈i imaginea ܈colii, pozi܊ionarea sa,
programele sale, abilitatea de a atrage ܈i a servi clien܊ii. Atragerea elevilor, selec܊ia
candida܊ilor, admiterea ܈i înmatricularea lor sunt activită܊i foarte importante, dar ܈colile
au început să reflecteze la ce ar putea optimiza experien܊a elevilor în ܈coală.
Răspunsul l-au găsit urmărind evolu܊ia în ܈coală ܈i la locul de muncă a fiecarui
individ, în ideea că s-ar putea transforma într- un suporter sau un sponsor pentru ܈coala.
Tratarea fiecarui elev ca partener de valoare presupune modificarea procedurilor,
politicilor ܈i serviciilor. Obiectivul nu mai este acela de a-܊i face munca de manager
pur ܈i simplu, ci de a răspunde nevoilor elevilor, de altfel deosebit de diverse.
În ceea ce prive܈te marketingul întregii ܈coli, acest proces mai întâi identifică ܈i
apoi satisface nevoile consumatorilor care, în sens larg, include nu numai elevul, dar ܈i
părin܊ii ܈i comunitatea locală. Termenul “profitabil” din defini܊ie semnifică importan܊a
obiectivului de a atrage elevi ܈i de a avea o bună reputa܊ie în arealul unde î܈i desfasoară
activitatea.
Rela܊iile publice reprezintă o latură foarte importantă a marketingului.
Ele reprezintă un efort deliberat, planificat Юi susаinut de stabilire Юi menаinere
a unei înаelegeri reciproc avantajoase dintre o organizaаie Юi publicul său. Pentru
܈coală, rela܊iile publice implică un proces de comunicare ܈i rela܊ionare cu publicul pe
care ܈coala trebuie să-l servească. ܇colile bune au avut de-a lungul timpului rela܊ii bune
cu publicul, mai exact cu elevii ܈i familiile lor, ca parte a succesului lor. A face
cunoscut succesul cât mai mult posibil este mai important decât succesul în sine.
܇colile bune fac eforturi să-܈i facă elevii mândri de faptul că studiază acolo,
profesorii orgolio܈i pentru că sunt angaja܊i acolo ܈i parin܊ii încrezători că nevoile
copiilor lor sunt împlinite.
Marketingul unei ܈coli este foarte diferit de marketingul pentru cele mai multe
produse. Un serviciu excelent pentru marketingul ܈colar îl face practica “din vorbă în
vorbă”, practicat de cei care beneficiază de serviciile ܈colii sau muncesc în ܈coală ܈i în
apropierea ei. Elemente ca uniforma ܈colii, imnul ܈colii joacă un rol important în
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cre܈terea prestigiului ܈colii ܈i în consolidarea imaginii ܈i încrederii elevilor ܈i părin܊ilor
în ܈coala pe care o frecventează. Publicitatea în media nu este considerată esen܊ială în
promovarea unei ܈coli. Discu܊iile cu oamenii ܈i contactul personal sunt esen܊iale. Sunt
modalitatea prin care cât mai mul܊i oameni (elevi, părin܊i, prieteni, colegi, vecini ai
părin܊ilor etc) vor fi implica܊i în promovarea ܈colii.
Fiecare ܈coală func܊ionează într-un mediu irepetabil, dependent de componen܊a
܈i combina܊ia for܊elor sau grupurilor care alcătuiesc mediul. ܇colile nu pot alege mediul
în care să func܊ioneze, dar pot să ac܊ioneze asupra lui, să-1 influen܊eze. Cea mai
eficientă metodă de a face aceasta este de a adapta educa܊ia la a܈teptările ܈i nevoile
clien܊ilor ܈colii. Este vital ca ܈coala să fie receptivă la continua schimbare a nevoilor ܈i
intereselor acestora, altfel alege riscul de a pierde locul pe pia܊ă.
Înainte de a se deschide spre exterior, ܈coala trebuie să î܈i câ܈tige de partea sa
publicul intern: elevii, profesorii, secretariatul, personalul administrativ. Aceasta
realizează cea mai mare parte a rela܊iilor cu publicul si promovează gratuit institu܊ia.
To܊i cei care înva܊ă ܈i lucrează în ܈coală pot deveni cei mai buni purtători de mesaj ai
ei, cu condi܊ia să cunoască ܈i să adere la aspira܊iile ܈i valorile ܈colii. Modalită܊ile prin
care se pot realiza rela܊ii publice interne eficiente sunt diverse: reuniuni, ܈edin܊e, filme
realizate de propriul personal, sistemul intranet, scrisori, bro܈uri, pliante, comunicarea
personală etc.
Directorul ܈colii va găsi mijloace prin care să comunice direct cu elevii, nu doar
prin intermediul site-ului ܈i al dirigin܊ilor, dezvoltarea abilită܊ilor de comunicare ܈i
interrela܊ionare fiind în acest sens un obiectiv important de atins. Alături de elevi,
profesorii, personalul nedidactic, părin܊ii si colaboratorii externi pot deveni purtatori
de cuvânt informali ai institutiei ܈colare.
Webgrafie:
https://didactica.genesis.ro/parteneriatul-scoala-familie-perspectiva-marketingului/
http://www.scritube.com/management/marketing/MARKETINGEDUCATIONAL2416152413.php
http://www.staticlb.didactic.ro/uploads/assets/113/21/…//marketing_educ_1_..doc
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܇coala - pe scenă

Prof. înv. primar: Popa Minodora Florina
Liceul Teoretic „N. Jiga” Tinca

Îmi place să cred că via܊a este un ,,teatru,,, că institu܊ia ܈colară este o clădire
imensă în interiorul căreia există o scenă pe care joacă actorii: elevii ܈i profesorii care
au un rol bine definit de a prezenta piese reu܈ite, plăcute publicului, cu alte cuvinte
rolul învă܊ământului este de a ob܊ine din copil prin procesul de învă܊ământ un tânăr/o
tânără care să se poată descurca în orice moment în via܊ă, să poată trăi o via܊ă normală
într-o societate prosperă.
Pentru a atrage elevii, clădirea ܈colii ar trebui să fie împunătoare, prietenoasă,
asemeni unei clădiri de teatru ܈i nu în ultimul rând să fie dotată cu loje atractive.
Da lojele să fie sălile de clasă în care să existe mobilier modern, mijloace audiovizuale cumparate de ܈coală, nu de părin܊i; cum este cazul meu-tabla smart prin dona܊ii,
în loc de podele să avem o mochetă pufoasă, iar cură܊enia să fie exemplară, să nu mai
auzim cuvintele ,,nu avem fonduri pt....,, În acest caz pot să spun eu am mochetă
lucrând în alternativa Step by step, pe care poate că mi-a ܈dori să o dezinfectez mai des
sau să o schimb, nu din banii părin܊ilor ci din ai ܈colii.
Pentru că am creat un mediu grozav ar trebui să vorbim putin despre actori:
profesori-elevi, ar fi minunat dacă în clasă am avea 10-15 elevi (nu 30-32). De ce a܈a
pu܊ini? Am observat că de când lucrăm în alternativa educa܊ională, ,,Step by step,,܈i
am la un centru 5 elevi, reu܈esc mai bine să-i verific, să-i îndrum, să le ofer ajutorul
necesar pentru a-܈i realiza sarcinile cerute.
Ar fi util ca scena să nu se limiteze la clasă, ci să treacă dincolo de ea, timpul pe
care-l petrecem împreună să depindă de un orar flexibil, de o programă bazată pe mai
multă activitate practică, pe interac܊iuni.
De asemenea, a ܈dori să am în ܈coală câteva laboratoare în care să pot desfă܈ura
diferite activită܊i, în care să învă܊ăm sau să consolidăm deprinderi. De exemplu mi-ar
placea să avem un loc unde să desfă܈urăm activită܊i specifice pentru a prepara hrana,
altul pentru a confec܊iona obiecte cu ajutorul acului ܈i a pânzei, alt loc unde să
desfă܈urăm activită܊i ludice, jocurile să fie diferite de cele desfă܈urate în clasă, un loc
unde să construiască din lego, sau cuburi din lemn sau ar fi binevenită o miniscenă care
să poată fi utilizată la jocuri de rol, nu doar în cadrul serbărilor, ar fi binevenit un atelier
de pictură sau o sală cu instrumente muzicale.
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Ar fi atractiv pentru pentru elevi dacă am putea plăti profesioni܈ti care să-܈i
răpescă din timpul lor pentru a participa la activită܊i împreună cu noi.
Învă܊area ar fi grozavă dacă geografie, istoria, ܈tiin܊ele s-ar putea învă܊a
organizând excursii ܈i drume܊ii plătite de ܈coală, nu de părin܊i ܈i ele să fie desfă܈urate
pe tot parcursul anului ܈colar, nu condi܊ionate de diferite împrejurări, cum ar fi
,,săptămâna altfel,,, sfâr܈it de an ܈colar.
Ar fi indicat ca elevii chiar ܈i cei mici dacă ar vizita locurile de muncă ale
părin܊ilor, pentru a observa meseriile acestora.
Ce minunat ar fi dacă ,,institu܊iile partenere,,a܈a cum le numim noi s-ar implica
mai mult în via܊a noastră ܈colară, în sensul de a ne ajuta ܈i îndruma în a realiza activită܊i
variate ܈i plăcute.
Îmi aduc aminte de o activitate cu Poli܊ia în care mi-am propus să organizez o
plimbare cu bicicletele pentru a ne cunoa܈te comuna. Pentru că elevii erau doar clasa
aII-a, nu aveau dreptul de a circula cu bicicletele pe drumurile publice. Politicos am
rugat poli܊i܈tii să mă ajute, ini܊ial mi s-a spus că nu e legal ce le cer, dar la insisten܊ele
mele au înso܊it copii pe o por܊iune de drum. A fost o activitate reu܈ită dar la început a
fost un NU se poate.
Nu am uitat de spectatorii din sală, care sunt prezen܊i pentru a vedea ,,piesa de
teatru,,. Ei dragii mei sti܊i cine sunt ace܈tia? PĂRIN܉II!
Ei au un rol deosebit în lumea democrată ܈colară: unii sunt dezamăgi܊i de
profesori, al܊ii sunt nemul܊umi܊i de elevi, adică de copii lor, al܊ii sunt interesa܊i de copii
celorlal܊i părin܊i, fac ve܈nic compara܊ii, n-am în܊eles niciodată ....
De ce? Parcă copilul celălalt e copilul tău...
Ar fi interesant dacă s-ar schimba pu܊in ܈i modul de evaluare. Cred că elevii ar
fi mai interesa܊i de actul învă܊ării dacă noi profesorii am încerca să-i ajutăm mai mult,
daca am găsi metode de a-i face să în܊eleagă mai u܈or, dacă părin܊ii ne-ar ajuta în acest
sens, nu ne-ar înjosi în fa܊a elevilor sau în spatele nostru.
Mi se pare sau poate gre܈esc am cam uitat de copiii dota܊i, punem accent doar
pe cei cu CES, oare de ce?
Via܊a ܈colară pe care eu mi-am propus-o este pu܊in ireală, dar frânturi din ea se
poate realiza.
Ce minunat ar fi dacă triunghiul dascăl- elevi- părin܊i ar fi clădit pe în܊elepciune,
adevăr, corectitudine societatea românească ar avea numai de câ܈tigat!
Bibliografie:
Gânduri ܈i sentimente – acest material este scris din trăirile mele...



663

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, februarie, 2022
PROMOVAREA IMAGINII ܇COLII

Prof. înv. primar, POPA SIMONA
ùCOALA GIMNAZIALĂ ,,SFÂNTUL VOIEVOD ùTEFAN CEL MARE”,
ONEùTI

Promovarea imaginii instituĠiei úi factorilor ce îúi asumă responsabilităĠile în
procesele de descentralizare úi asigurare a calităĠii, personalizarea ofertei educaĠionale
la nivel instituĠional prin diversificarea úi flexibilizarea acesteia în funcĠie de nevoile
úi interesele partenerilor úi beneficiarilor procesului educational ܈i educaĠiei Crearea úi
promovarea unei imagini instituĠionale pozitive în comunitate se realizează, în primul
rând, prin rezultatele educa܊ionale pozitive ale elevilor, părin܊ii fiind interesa܊i în
principiu de acest aspect.
Crearea acestei imagini se realizeaza prin fiecare cadru didactic din institu܊ie,
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educa܊ie
individualizată, adaptă la particularitătile elevului, folorirea mijloacelor tehnologice în
strategii de predare atractive vor înbunătă܊ii crea o imagine pozitiva asupra ܈colii.
Armonizarea ofertei de servicii educaĠionale úi formare permanentă cu nevoile
specifice identificate în unitatea úcolară úi comunitatea locală.
Colaborarea eficientă cu toĠi reprezentanĠii minorităĠilor etnice prin promovarea
unor proiecte focalizate pe reducerea abandonului úcolar prin Comisia de Combatere a
Discriminarii în Mediul ܇colar. Integrarea elevilor în ܈coala prin promovarea
interculturalita܊ii ܈i susĠinerea elevilor cu dezavantaj social úi conduite de risc, dar ܈i
susĠinerea elevilor în abilităĠi.
Promovarea imaginii institu܊iei se realizeaza prin elaborarea unor proiecte la
nivel local care să vizeze multiplicarea experienĠei pozitive úi a exemplarelor de bună
practică în managementul institutional.
Activită܊ile extra܈colare sprijină promovarea imaginii institu܊iei ܈colare. Copilul
traie܈te într-o lume dominată de mass media, influen܊ele nefaste ale televizorului ܈i
calculatorului ac܊ionând asupra sănătă܊ii psihice ܈i morale. Acestea contribuie la
transformarea elevilor în persoane incapabile de a se controla comportamental ܈i
emotional. Activită܊ile de acest gen, cu o deosebită influentă formativă, au la bază
toate formele de ac܊iuni turistice, ateliere de creatie, concursuri ܈i parteneriate cu alte
institu܊ii
Activită܊ile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica ܈i creativă de a
ocupa timpul liber al elevilor, institu܊ia de învătământ ce promovează astfel de activită܊i
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât ܈i jude܊ean sau
na܊ional. Activitatea extracurriculară e o componentă educaĠională valoroasă úi
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eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenĠie, adoptând el, în primul
rând, o atitudine creatoare, atât în modul de realizare al activităĠii, cât úi în relaĠiile cu
elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a
elevilor.
Promovarea imaginii pozitive a institu܊iei ܈colare se realizează prin publicarea
tuturor reu܈itelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face ܈coala accesibila.
Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ܊ine la curent
părin܊ii cu tot ce se întâmplă în ܈coala, dar putem promova activită܊ie ܈i implicit ܈coala
în cadrul căreia acestea se desfă܈oară. Prin combaretea violen܊ei din unitatea ܈colară,
reducerea incidentelor din cadrul acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea
toleran܊ei ܈i a unui spirit moral-civic pozitiv în care elevii se integrează cu u܈urin܊ă
crează o imagine pozitivă a ܈colii.
În concluzie, imaginea ܈colii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce
au ace܈tia nevoie: educa܊ie de calitate, accesul la ofertele educa܊ionale, individualizarea
învă܊ării, combaterea discriminarii, reducerea violentei, promovarea unui
comportament moral pozitiv, ܈i participarea la activita܊i extra܈colare. ܇coala noastră,
în ochii comunită܊ii, este rezultatul unei munci constante.
Educa܊ia de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice,
fiecare contribuind individual asupra imaginii, de ansamblu, a institu܊iei ܈colare.
Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece aceasta imagine pozitivă se
crează greu ܈i se poate pierde rapid.
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PROMOVAREA IMAGINII ܇COLII

Prof. Popescu Elena,
܇coala Gimnazială Cărpini܈, jude܊ul Gorj

Promovarea imaginii ܈colii reprezintă o prioritate pentru o colaborare fructuoasă
între cei trei parteneri educa܊ionali: ܈coală – familie – comunitate. În zilele noastre orice
unitate de învă܊ământ trebuie să fie pregătită să facă fa܊ă unor cerin܊e tot mai complexe
din partea societă܊ii, să î܈i revendice locul în via܊a de zi cu zi a copiilor pe care îi educă,
dar ܈i în centrul comunită܊ii.
Crearea úi promovarea unei imagini instituĠionale pozitive în comunitate se
realizează, în primul rând, prin rezultatele educa܊ionale pozitive ale elevilor, părin܊ii
fiind, în principiu, primii interesa܊i de acest aspect. Crearea acestei imagini se
realizează prin fiecare cadru didactic din institu܊ie, schimbarea venind prin fiecare
dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educa܊ie individualizată, adaptată la
particularită܊ile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice în strategii de predare
atractive vor crea o imagine pozitivă asupra ܈colii.
Promovarea imaginii institu܊iei se realizeaza ܈i prin elaborarea unor proiecte la
nivel local care să vizeze multiplicarea experienĠei pozitive úi a exemplelor de bună
practică în managementul institu܊ional. Activită܊ile extra܈colare sprijină promovarea
imaginii institu܊iei ܈colare. Activită܊ile de acest gen, cu o deosebită influen܊ă formativă,
au la bază toate formele de ac܊iuni turistice, ateliere de crea܊ie, concursuri ܈i
parteneriate cu alte institu܊ii.
Activită܊ile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica ܈i creativă de a
ocupa timpul liber al elevilor, institu܊ia de învă܊ământ ce promovează astfel de activită܊i
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât ܈i jude܊ean sau
na܊ional. Activitatea extracurriculară e o componentă educaĠională valoroasă úi
eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenĠie, adoptând el, în primul
rând, o atitudine deschisă ܈i inovativă, atât în modul de realizare al activităĠii, cât úi în
relaĠiile cu elevii, asigurând o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă
a elevilor.
Promovarea imaginii pozitive a institu܊iei ܈colare se realizează prin publicarea
tuturor reu܈itelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele
܈i produsele activită܊ilor. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu
doar că putem ܊ine la curent părin܊ii cu tot ce se întâmplă în ܈coala, dar putem promova
activită܊ile ܈i implicit ܈coala în cadrul căreia acestea se desfă܈oară.
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Educa܊ia de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice,
fiecare contribuind individual asupra imaginii de ansamblu a institu܊iei ܈colare.
Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece această imagine pozitivă se
creează greu ܈i se poate pierde rapid. Imaginea ܈colii are o puternică influenĠă asupra
aúteptărilor, iar aceste aúteptări influenĠează alegerea beneficiarilor. Este important ca
imaginea pe care o proiectează asupra comunitaĠii să fie aceeaúi cu ceea ce doreúte
úcoala să realizeze. Primul aspect pe care trebuie să-l aibă în vedere organizaĠia
educaĠională este formarea sau prezentarea unei imagini.
Imaginea este o părere, opinie sau prejudecată a unei persoane, grup de persoane
sau a unei opinii publice despre instituĠia respectivă. Imaginea unei instituĠii se
gestionează ca orice obiect de patrimoniu, iar în unele situaĠii aceasta este mai
valoroasă decât întreg patrimoniul grădiniĠei respective. Gestionarea imaginii
instituĠiei este o obligaĠie a întregii echipe úi, în special, a directorului organizaĠiei. Ca
urmare, strategia instituĠiei trebuie să vizeze activităĠi de familiarizare a personalului
cu filozofia instituĠiei úi de aderare la acesta, astfel încât fiecare membru al echipei să
se considere coparticipant la succes. Pentru a avea o imagine „de neuitat” pentru
întreaga comunitate, ܈colile trebuie să utilizeze mijloace variate de promovare a
imaginii, precum:
 ضGrupuri de elevi ܈i cadre didactice
 ضInternet, Pliante de prezentare
 ضAfiúe, Mape de prezentare
 ضRevista ܈colii, cărĠi de vizită úi ecusoane
Pentru a beneficia de o imagine căt mai bună în comunitate este necesar să
antrenăm în realizarea acestor materiale de promovare căt mai multe grupuri de sprijin
formate din părinĠi, specialiúti din comunitate. Aúadar există o gamă variată de
modalităĠi úi strategii pentru promovarea imaginii instituĠiei în comunitate
Bibliografie:
Voiculescu, F., Analiza resurse – nevoi si managementul strategic in invatamânt,
2004 http://www.scritube.com,
Marketing educational Negrilă Iulian, Marketing educational ESENTIAL IN
EDUCATIE, NR. 1, IA
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DOR DE EMINESCU…

Popescu Rodica Mariana,
Colegiul Na܊ional de Informatică ,,Carmen Sylva" Petro܈ani

DOR DE EMINESCU… activitate literară organizată pentru omagierea poetului
nepereche al neamului românesc – MIHAI EMINESCU, de către elevii ܈i profesorii
COLEGIULUI
NA܉IONAL
DE INFORMATICĂ ,,CARMEN
SYLVA"
PETRO܇ANI.
Miez de ianuarie 2022 – MIHAI EMINESCU – 172 de ani de la na܈terea poetului
– dansul fulgilor de nea ne-a îndemnat, să rămânem călători înseta܊i către ,,steaua
singurătă܊ii", Luceafărul, scăldat în al său curcubeu cu atâtea profunzimi peste
vestmântul cugetării române܈ti.
Doar graiul coardelor a reu܈it să povestească pe vioare ܈i să legene pe versuri,
din depărtare, delicata lui singurătate simbolică.
Ziua na܈terii lui Eminescu nu-܈i va usca niciodată clipele, iar frunzele ei vor suna
în răsăritul tuturor genera܊iilor, vestind că din noianul uitării se desprinde mereu un
zeu, încins cu o haină de umbre ܈i raze ca să ne colinde sufletul cu primăveri ܈i cu taine.
Din drumul nostru imperios de anevoios i-am închinat o flacără aprinsă aici pe
pământ la o răscruce de drumuri într-o candelă albastră. Avem o datorie morală!
Eminescu e sfântul preacurat al versului românesc, cel mai frumos cântec al inimii,
pentru că el ne-a învă܊at ,,că nu noi suntem stăpânii limbii, ci ea e stăpâna noastră“.
Vântul iernii cuibărit într-un viitor răstignit ocrote܈te pove܈ti de iubire însăilate
în stropi de ve܈nicie printre fărâme de secunde în murmurul inimii. În murmurul inimii
române܈ti.
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Felicitări tuturor elevilor implicaаi în activitate Юi elevilor de la clubul de lectură
,,InfoArt"!
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Crearea situa܊iilor de învă܊are practic –
aplicative în predarea Matematicii ܈i explorării mediului / Matematicii –
abordări didactice

Prof. înv. primar Popovici Adina
Liceul de Artă ,,ùtefan Luchian” Botoúani

Matematica este obiectul care generează la marea majoritate a elevilor eúecul
úcolar. De aceea, învăĠătorul trebuie să creeze un climat instituĠional favorabil, folosind
diverse metode moderne, care să-l determite pe elev să se implice activ în procesul
instructiv – educativ.
Scopul învăĠământului matematic nu se reduce la latura pur informativă, ci
vizează cultivarea raĠionamentului, spiritului de receptivitate, formarea gândirii logice,
definirea clară úi precisă a noĠiunilor, adaptarea creatoare la cerinĠele vieĠii sociale.
Toate cunoútinĠele dobândite trebuie să aibă legătură directă cu viaĠa, pentru că au o
utilitate practică . Nouă, învăĠătorilor, ne revine rolul de a organiza activitatea de
învăĠare prin acĠiuni care leagă cunoútinĠele de practică.
ModalităĠile de realizare a caracterului practic-aplicativ în predarea la clasele
primare sunt multiple: învăĠarea centrată pe elev, abordarea stilurilor de predare
(vizual, auditiv, practic/kinetic), abordarea conĠinuturilor din perspectiva metodelor
activ-participative, aplicarea pe scară tot mai largă a jocului didactic, predarea integrată
(interdisciplinară, pluridisciplinară, transdisciplinară), învăĠarea prin cooperare,
desfăúurarea unor lecĠii cu ajutorul computerului.
Prin modelare, joc didactic, problematizare, învăĠarea prin descoperire, elevul
este pus în situaĠia de a căuta, de a descoperi, de a rezolva situaĠii noi, neînvăĠate
anterior. Acestea privesc atât activitatea elevului cât úi pe cea a învăĠătorului.
Elevii pot fi conduúi, prin activităĠi atent dirijate, activităĠi practice la
sesizarea poziĠiei unui obiect faĠă de alt obiect úi la aprecierea distanĠei dintre ele,
folosind cuvintele: mai aproape, mai departe, sus/jos, la dreapta/la stânga, etc.
PercepĠia relaĠiilor spaĠiale va fi completată cu activităĠi de observare a
obiectelor din clasă, a poziĠiei unui obiect faĠă de celălalt pentru însuúirea noĠiunilor úi
reprezentarea grafică a distanĠei, poziĠiei dintre obiecte. Astfel se fac aranjări într-o
anumită ordine, exerciĠii de comparări úi diferenĠieri ale diferitelor materiale concrete
sau ilustraĠii, exerciĠii practice cu material didactic, de sortare , de grupare.
În etapa operării cu mulĠimile de obiecte concrete, se realizează acĠiunea
nemijlocită cu obiecte concrete din mediul înconjurător: ,,Formează o mulĠime cu
4 elemente úi una cu 3 elemente cu obiecte de pe bancă,, (fluturi, frunze, creioane,
etc), ,,Grupează obiectele de pe bancă având tot atâtea elemente cu mulĠimea nouformată’’ constituie o parte din cerin܊ele pentru elevi.
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ActivităĠile practice nu pot lipsi atunci când se învaĠă adunarea úi scăderea
numerelor. În etapa concretă, elevii formează, de exemplu, o mulĠime de flori roúii cu
6 elemente úi o mulĠime de flori galbene cu 3 elemente. Reunind cele două mulĠimi de
flori se formează o mulĠime care are 9 flori. Se repetă acĠiunea folosind alte obiecte,
până ce elevii conútientizează că reunind o mulĠime formată din 6 obiecte cu o altă
mulĠime formată din 3 obiecte (indiferent ce sunt acestea) se obĠine o mulĠime formată
din 9 obiecte. În această etapă, acĠiunea elevului vizează număratul sau compunerea
unui număr.
O altă aplicaĠie practică o constituie jocurile didactice. Jocul matematic este
forma de activitate ce trebuie folosită oră de oră, mai ales la clasele pregătitoare, I úi a
II–a, deoarece are capacitatea de a antrena toĠi elevii clasei, acĠionând favorabil úi
asupra elevilor care întâmpină greutăĠi în însuúirea cunoútinĠelor. Jocurile pot fi
individuale úi de grup, de competiĠie, pe baza de reprezentări (desene, scheme,
diagrame), pe bază de scenarii imaginate de învăĠător, create de copii, simulări ale unor
situaĠii practice, jocuri matematice pe calculator.
Astfel, dintre jocurile care vizează úirul numerelor naturale pe care le folosim la
ora de matematică, pot fi enumerate: Ce numere lipsesc, Caută vecinii, Numără mai
departe, Ghiceúte numărul, Rebus matematic.
Pentru consolidarea deprinderilor de calcul, se poate folosi cu succes jocul Cine
urcă scara mai repede?
ActivităĠile practice se impun datorită reperelor psihologice ale vârstei
úcolarului mic: gândire dominată de concret, surprinde permanenĠa, gândire tot mai
flexibilă, peceperea globală a lucrurilor, descompunerea úi recompunerea
reprezentărilor care sporesc puterea imaginativă, memorie logică úi voluntară, volumul
atenĠiei încă redus.
În zilele noastre, societatea are nevoie de un om cu gândire creatoare,
inventiv, explorator, îndrăzneĠ, de aceea este necesară modernizarea matematicii,
perfecĠionarea învăĠământului în vederea sporirii eficienĠei sale formative. Dar nu orice
perfecĠionare, orice introducere a noului înseamnă modernizare, ci căutarea de noi
mijloace, folosirea celor existente cu scopul de a mări eficienĠa, de a asigura calitatea
însuúirii, de a forma oameni capabili să stăpânească cunoútinĠele úi deprinderile
necesare úi să le poată aplica în viaĠă, în producĠie.
Prin activităĠi practice, se va contura un circuit continuu, din care elevul va ieúi,
sperăm, biruitor.
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Promovarea imaginii ܈colii – evaluarea centrată pe date


Prof. Educator Popovici Raluca – Teodora
Colegiul Tehnic „Ion Holban” Ia܈i


Ca profesor, în evaluarea elevilor cu CES, utilizăm fi܈e de monitorizare,
evaluarea zilnică pe baza observa܊iei directe, caracterizări psihologice, trasee
educa܊ionale etc., instrumente ce nu pot fi cuantificate obiectiv printr-un punctaj pe
care să-l putem compara cu un alt punctaj realizat de elev pentru a cuantifica progresul.
Fără a putea compara 2 rezultate cuantificabile terapia se face după un plan intuitiv,
bazat pe informa܊ii subiective ܈i uneori false. Din acest motiv la nivelul s-a realizat un
proiect prin care am implementat 3 grile de evaluare care să ne ajute să cuantificăm
rezultatele ob܊inute de elevi.
Instrumentul de evaluare este universal, to܊i elevii ܈colii fiind evalua܊i cu el pe
tot parcursul ܈colarită܊ii. Instrumentul de evaluare a luat forma unei grile de evaluare
care se completează online de către profesori, pe platforma ܈colii. În func܊ie de gradul
deficien܊ei există 3 grile. Itemii grilelor de evaluare măsoară evolu܊ia copilului în patru
domenii fundamentale: litera܊ie, numera܊ie, limbaj ܈i autonomie personală. Evaluarea
se realizează în 2 momente cheie: la începutul anului ܈colar ܈i la finele anului ܈colar.
Prin diferen܊ă se ob܊ine un spor de recuperare. Trebuie precizat faptul că acest
instrument de evaluare nu vizează evaluarea cadrelor didactice ܈i nu caută să le
învinovă܊ească pentru regresul/progresul elevilor. Acest instrument de evaluare are
rolul de a constata regresul/progresul pentru a descoperi problemele din interven܊ia
terapeutică ܈i a o îmbunătă܊i.
Printre avantajele utilizării unui astfel de instrument enumerăm: unitatea,
obiectivitatea, coeren܊a, predictibilitatea, economicitate, îmbunătă܊irea rela܊iei cu
familia copilului.
În primul rând faptul că acest instrument este unitar la nivel de unitate ܈colară îi
oferă avantajul de a putea genera rezultate la nivel de individ, de clasă ܈i la nivelul
܈colii. De asemenea faptul că este un instrument unitar scade semnificativ riscul de
apari܊ie a discrepan܊elor în evaluare ܈i notare.
Un alt avantaj al utilizării acestui instrument unitar este acela că spore܈te
obiectivitatea evaluării. Chiar dacă testele, fi܈ele de evaluare sunt diferite, ele
evaluează acelea܈i aspecte ܈i arii de dezvoltare. Răspunsurile itemilor ܈i cotarea
acestora permite cre܈terea obiectivită܊ii.
Alt avantaj major al acestui instrument de evaluare este coeren܊a. Acest
instrument este coerent deoarece itemii sunt împăr܊i܊i pe 4 arii de dezvoltare, iar itemii
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sunt ordona܊i crescător în func܊ie de nivelul de achizi܊ii. Astfel grila poate fi citită ܈i
urmărită u܈or.
Predictibilitatea este un alt avantaj al acestui instrument de evaluare. Bazândune pe coeficientul de cre܈tere putem face predic܊ii referitoare la comportamentele
copiilor de învă܊are. De la an la an rapoartele de progres ne ajută să fim mai eficien܊i
în planificare ܈i interven܊ie, fapt ce ne ajută să men܊inem o rată mare a progresului
elevilor. Cu ajutorul rezultatelor ob܊inute de elevi la grile putem prezice anumite
comportamente.
Economicitatea este un avantaj important al acestui instrument de evaluare: este
econom din punct de vedere financiar deoarece nu necesită printare, dar ܈i din punct
de vedere temporal. Parcurgerea ܈i completarea grilei de evaluare nu ia foarte mult timp
܈i comparând durata de completare a ei cu întocmirea celelorlalte rapoarte de evaluare
observăm o diferen܊ă majoră de timp.
Un alt avantaj al acestui instrument de evaluare este faptul că datorită lui rela܊ia
cu familia copilului s-a îmbunătă܊it considerabil. Dacă înainte încercam să expunem
părin܊ilor orice progres al elevilor utilizând fraze lungi ܈i greoaie, acum parcurgând
împreună cu părintele grila ܈i consemnând la fiecare item punctajul elevului, părintele
întelege ܈i cunoa܈te mai bine rezultatele ܈i nivelul la care se situează copilul.
Probabil mai sunt ܈i alte avantaje ale utilizării grilelor de evaluare la nivel unitar
însă acestea au fost cele care ne-au fost semnalate cel mai frecvent la nivelul ܈colii.
Proiectul este la început de drum ܈i grilele sunt în continuă schimbare astfel încât să
realizăm un instrument cât mai corect pentru evaluarea elevilor.
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Promovarea ܈colii prin activită܊i extra܈colare

Prof. Porumb Maria

„UN POPOR CARE NU-܇I CUNOA܇TE ISTORIA,
ESTE CA UN COPIL CARE NU-܇I CUNOA܇TE PĂRIN܉II” - Nicolae Iorga

܇coala are un rol formativ de netăgăduit pentru
fiecare dintre noi ܈i este locul unde ne formăm nu doar
ca oameni, ci ne formăm ci ܈i mii de amintiri frumoase
܈i ne facem prieteni pe via܊ă, ea reprezintă o fereastră
spre lume pentru fiecare copil
care îi trece pragul.
Elevii ܇colii Gimnaziale „Stroe S. Belloescu” s-au
întrecut în susĠinerea unor activităĠi educative, prin care úi-au
manifestat dorinĠa de a cunoaúte úi respecta istoria, tradi܊ia ܈i
memoria înainta܈ilor.
Spiritul na܊ional este în inima fiecărui român, sufletul
românesc trebuie să vibreze ca atunci când românii ܈iau împlinit visului secular.
Viitorii cetă܊eni ai ܊ării,
conducătorii zilei de mâine, trebuie să pornească în via܊ă cu
fundamente morale puternice, care au la bază dragostea
pentru patrie ܈i mândria de a fi român.
Vatra strămo܈ească definită de spa܊iu carpatodanubiano-pontic, limba românească, credin܊a cre܈tină,
jertfa strămo܈ilor pentru apărarea valorilor comune, a
obiceiurilor ܈i a tradi܊iilor au constituit
valori care au străbătut întreaga
noastră istorie.
Ne-a dat fiin܊a na܊ională mândria ܈i dârzenia dacilor împletă cu
civiliza܊ia romană, for܊a acestor popoare, cre܈tinate apoi de
Sfântul Apostolul Andrei, patronul spiritual al românilor.
ActivităĠile susĠinute sunt :
,,UniĠi in gânduri úi simĠiri!”
OBIECTIVE:
• Educarea elevilor în spiritul cunoa܈terii úi respectării
evenimentelor úi faptele înaintaúilor noútri;
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• Oferirea de exemple pozitive elevilor;
• Manifestarea respectului fa܊ă de istoria ܈i identitatea na܊ională;
,,Luceafărul poeziei române܈ti” .
Activitatea a debutat cu prezentarea unui
material despre marele nostru poet
– audierea unor poezii úi cântece cu
ajutorul echipamentelor audio-vizuale din
CDI
Scopul activită܊ii
• Cunoaúterea vieĠii úi a operei marelui
poet, Mihai Eminescu
• Dezvoltarea interesului úi a dragostei
pentru literatura română
• Stimularea úi dezvoltarea creativităĠii úi
imaginaĠiei plastice

,,Bucuria copiilor-Crăciunul”
Sarbatoarea Craciunului este una dintre certitudinile
anuale din viata fiecarui om. Este o sursa mare de bucurie
pentru familiile cu copii, iar copiii invata repede
beneficiile pe care le au de pe urma acestei frumoase
sarbatori. Cadouri, iubire, bucurie, reuniuni in familie sau
cu prietenii, parinti mai toleranti si mai veseli in luna
decembrie, tot acest pachet este rapid asimilat de catre
copil.
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Strategii educa܊ionale de succes pentru incluziune

Prof. Prodana Mădălina Cristina
Gradini܊a nr. 7, Bucure܈ti


Educa܊ia incluzivă presupune un proces permanent de îmbunătă܊ire a institu܊iei
܈colare, având ca scop exploatarea resurselor existente, mai ales a resurselor umane,
pentru a sus܊ine participarea la procesul de învă܊ământ a tuturor elevilor din cadul unei
comunită܊i.
Grădini܊ele ܈i ܈colile incluzive sunt capabile să schimbe atitudini negative fa܊ă
de diferen܊e prin faptul că îi educă pe to܊i copiii împreună ܈i ridică baza unei societă܊i
corecte ܈i non-discriminatorie. Intr-o institu܊ie de învă܊ământ incluzivă trebuiesc
dezvoltate diferite modalită܊i de predare ܈i abordare a copiilor, care să raspundă
nevoilor ܈i particularită܊ilor individuale,venind astfel în beneficiul turor copiilor.
Incluziunea reprezintă o schimbare, este un proces de cre܈tere a învă܊ării ܈i de
participare a tuturor elevilor. Învă܊area centrată pe elev este axată pe nevoile, abilită܊i,
interese ܈i stilul de învă܊are al elevului. Această metodă de predare la clasă plasează
elevii în planul central al experien܊elor de învă܊are úi le cere acestora să fie participan܊i
activi úi responsabili în acest proces, ajutându-i astfel să asimileze mai uúor noile
cuno܈tin܊e ܈i să îúi dezvolte abilită܊ile de înĠelegere.
In calitate de cadre didactice am avut misiunea de a facilita comunicarea între copii, de
a-i ajuta pe copii să convie܊uiască fără conflicte, eliminând prejudecă܊ile. Am avut de
câ܈tigat din aceste experien܊e: nu trebuie să ne mai grăbim să punem etichete.
In primii ani de ܈colaritate, accentul cade pe înva܊area toleran܊ei:
x Am creat în clasă o atmosferă favorabilă respectării drepturilor fundamentale
x Am elaborat un regulament al grupei cu drepturi ܈i responsabilită܊i
x Fiecare copil a fost încurajat ܈i sus܊inut pentru realiza legaturi / prietenii cu noii
colegi veni܊i în grupă
x Am identificat cele mai eficiente situa܊ii ܈i strategii de prezentare a con܊inuturilor
educa܊iei
Integrarea trebuie tradusă prin: învă܊are, participare, implicare ܈i parteneriat.
Incluziunea constă în a reduce toate obstacolele în educa܊ie pentru to܊i elevii.
Implicarea părin܊ilor, încurajarea acestora ca fiul/fiica să reu܈ească mai mult, prin
îndrumarea de a învă܊a ܈i acasă, stimulează dezvoltarea intelectuală a copilului lor ܈i
duce la cre܈terea timpului acordat învă܊ării, fară a exagera.



676

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, februarie, 2022
Implicarea părin܊ilor, încurajarea acestora ca fiul/fiica să reu܈ească mai mult, prin
îndrumarea de a învă܊a ܈i acasă, stimulează dezvoltarea intelectuală a copilului lor ܈i
duce la cre܈terea timpului acordat învă܊ării, fară a exagera.
Avantajele promovării incluziunii sociale în parteneriat cu familiile copiilor:
Pentru părin܊i:
x Devin mai implica܊i în educa܊ia copiilor lor:
x Stabilesc prietenii ܈i rela܊ii de ajutor cu ceilal܊i părin܊i.
Pentru cadrele didactice:
x Descoperă noi tehnici de învă܊are pentru a veni în ajutorul copiilor cu dificultă܊i
de învă܊are.
Pentru comunitate:
x Copiii devin participan܊i ai comunită܊ii ܈i contribuie la bunul mers al acesteia;
x Ajută la dezvoltarea solidarită܊ii ܈i toleran܊ei comunită܊ii;
x Avantaje financiare pe termen lung, deoarece educarea copiilor în clase integrate
costă mai pu܊in decât în ܈coli speciale;
x Previne ܈i reduce problemele sociale ale comunită܊ii.
Orice strategie didactică poate fi orientată în abordarea incluzivă. Pe fundalul
diversită܊ii, fiecare copil este important ܈i unic, indiferent de rezultatele ܈colare.
Pentru a răspunde nevoilor/cerin܊elor fiecarui copil este bine să se adopte
strategii individuale de învă܊are centrate pe elev.
O predare diferen܊iată nu presupune o scădere a standardelor, ci dimpotrivă
înseamnă să acordăm o ܈ansă tuturor copiilor care au nevoie de aten܊ie deosebită din
partea cadrului didactic. A adapta timpul ܈i gradul în care oferi ajutor copilului,
reprezintă un indicator relevant pentru educa܊ia diferen܊iată ܈i incluzivă.
Metodele sunt instrumente importante aflate la îndemâna profesorului, de a căror
cunoútinĠe úi utilizare depinde eficienĠa muncii educative. Metodele interactive de grup
sunt modalităĠi moderne de stimulare a învăĠării úi dezvoltării personale încă de la
vârstele timpurii, sunt instrumente didactice care generează interschimbul de idei, de
experienĠe, de cunoútinĠe.
Din experienĠele personale putem afirma că profesorul poate folosi în procesul
de predare-învăĠare- evaluare diverse strategii úi intervenĠii utile: în primul rând trebuie
să Ġină cont de crearea unui climat afectiv-pozitiv. Stimularea încrederii în sine úi a
motivaĠiei pentru învăĠare, încurajarea sprijinului úi cooperării din partea colegilor,
formarea unei atitudini pozitive a colegilor, încurajarea independenĠei úi creúterea
autonomiei personale sunt aspecte semnificative de care cadrul didactic trebuie să Ġină
cont în vederea facilitării integrării úcolare a acestor copii. Este foarte important ca noi,
cadrele didactice, să le încurajăm eforturile, să îi sprijinim, să îi apreciem pozitiv în
realizarea sarcinilor úcolare, fără a crea dependenĠă. De asemenea, folosirea frecventă
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a sistemului de recompense, laude, încurajări, întărirea pozitivă, astfel încât să fie
încurajat úi evidenĠiat cel mai mic progres, centrarea învăĠării pe activitatea practică nu
sunt de neglijat când vorbim ܈i despre copii cu CES, proveni܊i din medii defavorizate.
Impunându-se ca un nou tip de educa܊ie flexibilă, adaptabilă la nevoile speciale
܈i C.E.S ale tuturor educabililor în general ܈i la cele ale celor disabili în special,
educa܊ia integrată se deta܈ează de normativitatea educa܊iei tradi܊ionale. Acest aspect se
reflectă în maniera de abordare metodologico-procedurală a educabililor. Strategiile
specifice integrării educative sunt la rândul lor flexibile, caracterizate prin diversitate
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elevii cu ADHD’’ Colectia New School/DPH-2008
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Promovarea imaginii ܇colii/Grădini܊ei
Educa܊ia altfel

Pulbere Mirela, prof. înv. pre܈colar
Grădini܊a Ñr. 1, Benge܈ti

Educa܊ia ܈i în principal cea pre܈colară, stabile܈te limita dintre bine ܈i rău,
pozitiv ܈i negativ, frumos ܈i urât, reguli ܈i nereguli, cu alte cuvinte:
cultură ܈i civiliza܊ie.


Tot ea este liantul, dintre genera܊ii, prin care valorile umane sunt ini܊iate,
transmise, predate, învă܊ate ܈i valorificate, atât în familie, cât la Grădini܊ă ܈i la ܇coală.
Din dorin܊a de a ajuta copilul să-܈i însu܈ească mai u܈or cuno܈tiin܊ele, informa܊iile
܈i să le valorifice frumos, se folosesc metode tradi܊ionale, moderne ܈i alternative:
respectiv, activită܊i extracurriculare: vizite, excursii ܈i serbări: în octombrie, De Ziua
Educa܊iei, de 1 Decembrie, Ziua Na܊ională a României, de 25 Decembrie, de Crăciun,
de 8 Martie, Ziua Interna܊ională a mamelor, De sfâr܈it de an, etc.
În scopul aplicării celor mai bune tehnici ܈i alternative de învă܊are, prin contactul
direct sau indirect, cu furnizorii educa܊iei, a apărut ܈i ܇coala Altfel!
În concluzie dezvoltarea fizică ܈i psihică, armonioasă a copilului trebuie să meargă,
mână în mână, cu stimularea imagina܊iei creatoare, cu lumea de basm a copilăriei, cu
Zâne, Prin܊i ܈i Prin܊ese, pe care încercăm împreună, să o recreăm. Iar formarea
capacită܊ii de observare, de selec܊ie, de analiză ܈i sinteză, este în concordan܊ă, cu
modelarea priceperilor ܈i deprinderilor individuale ܈i generale.
Lucrul individual dar ܈i pe grupe, la activită܊i ajută, nu numai la evaluarea ܈i
valorificarea cuno܈tiin܊elor acumulate, ci ܈i la socializarea între: Profesor ܈i copii,
pre܈colari ܈i copii, Adul܊i ܈i copii.
În procesul de predare-învă܊are dar ܈i în cel de fixare a cuno܈tiin܊elor, rolul
dominant îl au comunicarea, conversa܊ia, convorbirea, observa܊ia, descoperirea, jocul
de rol, jocurile de aten܊ie, senzoriale ܈i de percep܊ie, dar ܈i cele distractive.
Iar ܇coala Altfel dar si activită܊ile extracurriculare, cu implicare directă sau
indirectă a factorilor ܈i beneficiarilor educa܊iei, în vizite la Dispensar, Veterinar, la
Postul de Poli܊ie, la Biblioteca ܇colii ܈i a Satului, la Teatru, la brutărie, la Pompieri, la
Bisrică, etc.; prin excursii in Gorj: Hobi܊a, Tismana, Valea Sohodolului, Pe܈tera
Polovragi, Valea Oltului, Rânca, etc. dar ܈i jude܊e învecinate: Vâlcea: Ocnele Mari,
Arge܈: Mânăstirea Cozia, Sibiu: Vâlcea Zânelor: Cara܈-Severin, Podul lui Traian de pe
Dunăre, Mehedin܊i: Or܈ova, Pe܈tera Liliecilor, Herculane, etc. ܈i prin serbări cu diferite
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prilejuri festive, au un aport major în dezvoltarea ܈i formarea personalită܊ii copilului,
ca factor major într-o societate democratică.
Aceste zone cu toate formele de relief, văzute direct de copii: câmpii, dealuri ܈i
podi܈uri, păduri diverse, văi ܈i mun܊i, ape, pârâuri ܈i râuri, Dunăre, Deltă ܈i Mare, din
mediul înconjurător dar ܈i din cel apropiat: Brutărie: cum se face pâinea, Poli܊ie rutieră:
cum dirijează Agentul, circula܊ia, Biserică: cum face preotul slujbele, Dispensar: cum
face doctori܊a o consulta܊ie, Veterinar: cum tratează că܊elul, etc.; sporesc interesul
pentru învă܊are, stimulează imagina܊ia creativă ܈i ajută copilul, să vină mai u܈or în
contact, cu realitatea din mediul: framiliar, familial ܈i cel social.
Educa܊ia pre܈colară, inclusivă, ajută liberul arbitru în alegeri, deschide calea spre
imagina܊ia creativă ܈i visarea constructivă, a lumii copilăriei, unde basmul ܈i--a
înfiripat tărâmul, din care visul ܈i lucrurile bune să prindă aripi, care să ajute la
realizarea idealului propus, în func܊ie de abilită܊ile, aptitudinile ܈i posibilită܊ile
intelectuale ale copilului, în cea mai frumoasă parte a vie܊ii, cea fără griji ܈i doar cu
vise!
Motiva܊ia învă܊ării se înfăptuie܈te prin intermediul respectării, participării
directe ca factor ac܊ional, actor pe scena vie܊ii, ܈i indirecte ca privitor, spectator dat ܈i
prin repetarea tuturor experien܊elor ܈i experimentelor ܈tiin܊ifice, practice, sociale, prin
modele de bune practici ܈i învă܊are activ- participativă, dar ܈i pasivă. Astfel toate
obiectivele, casnice, istorice, sociale, turistice, văzute, vizionate, ܈i vizitate contribuie
la dezvoltarea armonioasă a personalită܊ii copilului, în realizarea idealului său ܈i-a
scopului propus!
Însă܈i via܊a, ca o scenă, ne transformă din spectatori ai propriilor vise, în actori,
demni de realizarea lor!
Deci promovarea imaginii Grădini܊ei ܈i implicit Educa܊ia altfel se face ܈i prin
intermediul expozi܊iilor, concursurilor, simpozioanelor ܈i parteneriatelor educa܊ionale,
cu alte Grădini܊e, ܇coli, Institu܊ii sociale, culturale, etc.!
O să prezint mai jos, poze realizate, cu diferite prilejuri: De Ziua Educa܊iei; De
Sărbătoarea Dovleacului; De 1 Decembrie, Ziua Na܊ională a României; De 6
Decembrie,
De Mo ܈Nicolae; Pentru 25 Decembrie, de Crăciun,
De Na܈terea Domnului Crăciun ܈i Mo ܈Crăciun; De 8 Martie, Ziua Interna܊ională
a Femeii , De Sfâr܈it de An ܇colar etc.; în urma activită܊ilor desfă܈urate cu ani în urmă,
la Grădini܊ă Nr.1, Benge܈ti ܈i excursii în afara Grădini܊ei:
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Din suflet pentru suflet


Prof. înv. Primar Gabriela Pu܈ca܈u
܇coala Gimnazială “Inginer Gheorghe Pănculescu” Vălenii de Munte

Undeva, în apropiere de Vălenii de Munte, între Valea Plopului ܈i Valea Screzii,
într-un peisaj ce păstrează încă destul de mult din acel peisaj mioritic despre care
vorbesc oamenii de cultură ai acestui neam, se află ferit de pericolul civiliza܊iei,
a܈ezământul de binefacere de la Valea Plopului, ridicat de părintele Nicolae Tănase,
ajutat de oameni cu suflet ܈i credin܊ă în Dumnezeu. Aici î܈i află adăpost ܈i îngrijire
peste 300 de copii rezulta܊i în urma renun܊ării la avort ܈i lăsa܊i spre îngrijire aici, copii
din familii cu mari probleme sociale adu܈i de mame pentru o perioadă temporară, copii
abandona܊i în spitale cu deficien܊e în curs de recuperare prin plasarea în mediul
familial, copii ai străzii, tineri alunga܊i din orfelinate după ce au împlinit 18 ani, gravide
sau mame alungate de familiile lor, copii rezulta܊i din viol ܈i chiar bătrâni lăsa܊i la
poarta complexului de copiii sau nepo܊ii acestora care decid, în urma unei gândiri
bolnave ܈i inumane că, deoarece nu mai au putere să-i ajute , ace܈tia sunt pentru ei o
povară mult prea mare.
Pentru drepturile celor abandona܊i, pentru drepturile copilului nenăscut,
părintele Tănase a înfiin܊at “Asocia܊ia Pro Vita”, asocia܊ie ortodoxă de binefacere. La
Valea Screzii, părintele Tănase a construit un a܈ezământ care, pe lângă locuin܊e,
cuprinde un dispensar ܈i o biserică, o brutărie, o tipografie, un atelier, un mini-oră܈el
cu parc de joacă ce încearcă să îndulcească celor afla܊i aici nu numai ziua de azi, ci ܈i
pe cea de mâine, dar mai ales încearcă să lase în urmă lacrimile ܈i suferin܊ele de ieri.
Familiile din sat, de܈i în majoritatea lor sunt nevoia܈e, au o mare contribu܊ie în
activită܊ile asocia܊iei. Multe femei din sat au grijă de copii, iar bărba܊ii ajută ܈i ei cum
pot: la tăiatul lemnelor, la cosit, la repara܊ii. Vara sunt organizate aici tabere studen܊e܈ti,
iar studen܊ii muncesc cot la cot cu angaja܊ii ܈i cu ceilal܊i voluntari. Veniturile regulate
sunt asigurate de vânzarea de obiecte religioase- icoane, cruci de lemn pictate- fabricate
în atelier- ܈i de unii donatori constan܊i. Celelalte venituri sunt neregulate, provenind
din ajutoare colectate de părintele Tănase ܈i de benevoli.
܇i pentru că ne pasă, pentru că vrem ca elevii no܈tri să pre܊uiască pe cei dragi de
lângă ei ܈i să-܈i dea seama ce înseamnă o familie unită, ce înseamnă să ai părin܊i, bunici
sau fra܊i, dar mai ales pentru că elevii no܈tri trebuie învă܊a܊i să dăruiască celor ce sunt
în suferin܊ă, am fost ܈i noi , o parte din elevii ܈colii noastre,fo܈tii mei învă܊ăcei,
împreuna cu câ܊iva părin܊i, la Valea Plopului, să- i ajutam ܈i să le facem o bucurie celor
de aici.oferindu-le daruri pregătite cu multă dragoste.
Din privirile calde ale acestor micu܊i, din modul cum ܈tiu să se comporte, să se
joace,
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ne-am dat seama că părintele Tănase nu le-a oferit numai un acoperi܈, el s-a îngrijit cu
răbdare ܈i dragoste ܈i de sufletele acestor îngeri cu aripile frânte mult prea devreme, el
le-a sădit în inimi credin܊a ܈i nădejdea că Bunul Dumnezeu nu i-a uitat, că nu sunt
singuri.
În camere curate, pregătite de sărbătoare, copiii ne-au primit zâmbind,
nerăbdători să vorbească cu noi despre rezultatele lor ܈colare, despre pasiunile ܈i visele
lor. Cei mai mari aveau a܈ezate în ordine uniforme, manuale, caiete, căr܊i de lectură,
dar ܈i jucării primite în dar de la cei care îi vizitează ܈i încearcă să le aline singurătatea.
Camerele celor mici, mai spa܊ioase, le asigură acestora locul de joacă pentru zilele
ploioase sau friguroase, când nu pot ie܈i în părcule܊ul amenajat în curtea complexului.
În timp ce elevii de clasa a VIII-a discutau cu elevii mai mari, cei de clasa a IVa erau asalta܊i de micu܊ii care îi prindeau de mânu܊e ܈i le arătau jucăriile, invitându-i să
se joace cu ei.Se bucurau de orice mângâiere, de orice chip care le zâmbea, de orice
mână care nu lovea, ci încerca să alinte. Au învă܊at să fie buni ܈i dăruiau, la rândul lor,
din lumina cu care au fost hărăză܊i ܈i care le-a fost refuzată tocmai de cei care le-au dat
via܊ă. Au venit pe lume ca un dar de la Dumnezeu! Ei, ace܈ti copii găsi܊i la col ܊de
stradă sau abandona܊i în vreun spital deja supraaglomerat ar trebui să reprezinte via܊a,
lumina, împlinirea pentru orice om “creat după chipul ܈i asemănarea lui Dumnezeu!”
Tocmai de aceea , ceea ce a făcut ܈i face pentru ace܈tia,părintele Tănase trebuie
să fie cunoscut ܈i apreciat cum se cuvine.
Pentru a vă convinge, vă invităm să-i vizita܊i pe ace܈ti micu܊i , aici , la Valea
Plopului.
Motiva܊ia internă a elevilor poate fi stimulată de dascălul care stie să manipuleze
mediul extern în speran܊a declan܈ării ei ܈i ar putea constitui punctul de sprijin pe care
܈coala îl poate folosi în atingerea scopurilor sale: păstrarea ܈i transmiterea valorilor.
Acest exemplu de generozitate oferit de fo܈tii mei elevi,reprezintă un prilej de mândrie.
A-܊i păsa, a ajuta, a fi tolerant, a dărui, a fi împreună- iată ce pot învă܊a copiii la
܈coală. ܇i în ܈coala noastră promovăm aceste calită܊i ,pentru că o comunitate sănătoasă
se construie܈te cu atitudini ܈i comportamente sociale sănătoase.
Bibliografie:
Stan, E., Educa܊ia în postmodernitate,Institutul European, Ia܈i, 2007
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„Împreună cu Andrei Mure܈anu,
în lumea noastră literar-digitală”

Rad Aurora ܈i Ionela-Silvia Nu܈felean
Palatul Copiilor, Bistri܊a

Săptămâna Educa܊iei Globale din acest an a adus o provocare de nerefuzat: „Este
lumea noastră! Să ac܊ionăm împreună.” La Colegiul Na܊ional „Andrei Mure܈anu”,
Bistri܊a, oare ce s-ar fi putut alege mai nimerit decât a pleda pentru cinstirea memoriei
patronului literar al institu܊iei? Ziua centrală a săptămânii a fost, evident, data de 16
noiembrie a.c., circumstan܊ă în care s-au marcat 205 ani de la na܈terea Poetului Imnului
Na܊ional, Andrei Mure܈anu. Elevii clasei a III-a A, coordonator Aurora Rad, au derulat
o săptămână educativă în amintirea înainta܈ului lor.
Îndruma܊i exemplar de învă܊ătoarea lor, sufletul acestui proiect de mare impact
pentru min܊ile ܈i inimile copiilor ܈i nu numai, participan܊ii au dovedit o emula܊ie de
zile mari pe subiectul propus – „Împreună cu Andrei Mure܈anu, în lumea noastră
literar-digitală”. De peste un sfert de secol, caut în învă܊ământ zone de provocare,
creativitate ܈i satisfac܊ie ܈i, fără să măgulesc pe nimeni, declar că am fost întru totul
reconfortată de ora deschisă „foicelelor pentru minte, inimă ܈i literatură”.
Cu mic cu mare, s-au lansat pentru a stabili/ elucida/ întări raportul pe care-l au
fiecare cu poetul Andrei Mure܈anu. În cadrul manifestării, pe lângă discu܊ii pe
marginea vie܊ii ܈i activită܊ii scriitorului patriot comemorat, s-a aplicat un produs digital
interesant, o „ruletă a întrebărilor”, care a captat întru totul aten܊ia ܈i energia tuturor ܈i
care a dat feed-back-ul activită܊ii. În jocul literar-digital „Roata aleatoare”,
coordonatoare proiectului, învă܊ătoarea Aurora Rad, a formulat întrebări cu miez,
provocările fiind incitante ܈i determinând la reflec܊ii dintre cele mai faste.
Ne putem verifica datele biobibliografice legate de Andrei Mure܈anu, raportul
nostru cu lumea literară, ܈i învârtind „Roata aleatoare – Ra܊iune ܈i sim܊ire”, creată de
doamna Aurora Rad, postată pe https://wordwall.net/ro/resource/25111129. Demersul
a coroborat două teme într-un parcurs didactic, adaptat nivelului de în܊elegere al
micului ܈colar. Avem posibilitatea de a învă܊a mai dinamic, atractiv ܈i eficient, ܈i prin
acest joc serios. Dar, învă܊area prin joc nu-i de joacă. Ini܊iatoarea a reu܈it să-l aducă pe
poetul Andrei Mure܈anu în actualitatea copiilor, să-i motiveze să fie empatici cu
modelele de ieri ܈i de azi ale comunită܊ii noastre oră܈ene܈ti, na܊ionale.
Fiind invitat ܈i Palatul Copiilor Bistri܊a, am participat, fascinată de afinitatea pe
care elevi ai secolul XXI, din clasa a treia primară, o arătă istorie ܈i culturii noastre
na܊ionale din secolul al XIX-lea, provocându-i la o sinteză artistică tricoloră, prin
ilustrarea unui vers din „De܈teaptă-te române”, inserarea unei aprecieri/ întrebări
adresate lui Andrei Mure܈anu, acestea constituindu-se în „foicele pentru minte, inimă
܈i literatură” dintre cele mai vii.
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Al܊i colaboratori ai evenimentului, ziarul „Răsunetul” ܈i Revista „Mi܈carea
literară”, sus܊inători ai demersului ucenicilor mure܈eni, au dăruit, prin reprezentan܊ii
lor, Menu ܊Maximinian, respectiv Olimpiu Nu܈felean, numere sugestive din
publica܊iile coordonate, pentru documentarea suplimentară a ܇oriceilor de Bibliotecă
de la Colegiul Na܊ional „Andrei Mure܈anu”. Astfel, s-au trecut în revistă albumul
aniversar ,,Răsunetul – cel mai ܈tiut ziar – 30 de ani de presă liberă în Bistri܊a-Năsăud”
܈i numărul 4/ 2016 din „Mi܈carea literară”, cu un dosar de autor dedicat poetului Andrei
Mure܈anu, conceput pentru a marca 200 de ani de la na܈terea sa.
Toată Săptămâna Educa܊iei Globale, elevii men܊iona܊i în prezentul articol au
oferit, pe subiectul specific ales, mostre de vibra܊ie, elan, inteligen܊ă, sclipiri, excelent
stimula܊i de învă܊ătoarea lor. Diseminarea mea a venit firesc, ca o împărtă܈ire a unei
trăiri educative autentice. Nu am nici o îndoială că poetul Andrei Mure܈anu e mândru
de ucenicii săi, de urma܈ii lui mure܈eni.
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Elev ܈i professor în CNVA

RADUCU GALERU


Institu܊iile ca ܈i oamenii, trecând prin vreme, ajung la momente de bilanĠ care
trebuie sӽ devinӽ puncte de plecare ale viitorului, în funcĠie de aspiraĠiile împlinite ܈i
de obstacolele depӽ܈ite pe drum. Aniversarea liceului nostru oferă fericitul prilej pentru
absolven܊ii acestei ܈coli ܈i pentru zeci de profesori, de ieri úi de azi, să-܈i îndrepte
gândurile spre ܈coala care le-a úlefuit caracterul, pre܊ui܊i ܈i respecta܊i la locurile lor de
muncă ܈i în via܊a socială.
Exista cu certitudine un spirit al LICEULUI care îi aduce împreunӽ cel puĠin
odată pe an, în numele prieteniei ܈i al afinitӽĠilor spirituale, pe toĠi cei care au stat ܈i
stau în bӽncile lui sau la catedrӽ. Debutul ܈colii a avut loc în anul 1921, cu misiunea
bine stabilită de a fi locul care degajă educaĠie úi formează adevăraĠi oameni pentru
comunitate úi economia Ġării.
Retrăind cele mai plăcute crâmpeie din via܊a de elev sau de profesor, mai tineri
sau mai vârstnici, ne sim܊im ferici܊i că am ajuns să ne bucurăm de progresele ܈i
realizările ܈colii în care am învă܊at din bănci sau am predat la catedră.
Dacă mă gândesc la ceea ce a însemnat viaĠa acestei úcoli úi la ceea ce înseamnă
în prezent prin inteligenĠa, forĠa úi inventivitatea celor ce trudesc atât în bănci, cât úi la
catedră, nu pot decât să spun: mă aplec cu respect în faĠa a ceea ce au făcut predecesorii
noútri úi mă bucur că în perioada în care viaĠa mea a fost legată cu tot sufletul de CNVA,
am simĠit că fac parte din familia ܇COLII.
O familie în care profesori, elevi, părinĠi, personal didactic auxiliar úi nedidactic
ne-am construit o personalitate, una mozaicală, în care am reuúit să dăm tuturor
posibilitatea de a străluci în domeniile la care se pricep cel mai bine. Dincolo de
vremuri, de urcuúuri úi căderi, familia úcolii rămâne singura fiinĠă care a dăinuit cu rost
slujind idealul pentru care a fost hărăzită úi de care nu se dezminte nici în anul 100 al
existenĠei sale. ExperienĠa, dăruirea úi tinereĠea din inimile fiecărui dascăl au contribuit
la temelia acestui edificiu, au produs ”iubitori de útiinĠă, de artă úi de frumos”, oameni
cu renume, care îúi amintesc cu drag anii de úcoală. Fiecare dintre ei pleacă, dar úcoala
o poartă în suflet pentru totdeauna!
Cred că avea܊i a܈teptări să vorbesc despre mine.
Acum mul܊i ani, când aveam vreo 8 ani ܈i mă plimbam cu părin܊ii prin ora܈, am
remarcat o clădire mare, cu un steag deasupra ܈i acoperi ܈ro܈u, care avea o distinc܊ie
deosebită eclipsând clădirile din jur. Era mărea܊ă în ochii mei de copil, clasică,
atrăgătoare, frumoasă, impunătoare, era tânără chiar dacă era bătrână. În curtea ei am
observat tineri frumo܈i, veseli, plini de via܊ă, iar clădirea trăia pentru fiecare dintre ei.
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Mai târziu am aflat că locul acesta poartă nume poetului ܈i dramaturgului
”îndrăgostit” de Chiri܊a ܈i este nucleul unei comunită܊i mari, formată din profesori,
elevi, părin܊i ܈i absolven܊i. Calitatea locuitorilor acestei case îi garantează ve܈nicia ܈i
poate de atunci mi-am dorit să locuiesc ܈i eu aici.
Acum 65 ani mama mea, care pe atunci se numea Elena Munteanu, o fată dintrun sat al Comunei Săuce܈ti, devine elevă a Liceului de fete din Bacău, care mai târziu
a devenit Colegiul Na܊ional „Vasile Alecsandri”. Experien܊a rurală a fost încercată
pentru ea de disciplina, regulile ܈i uniforma comunistă a vremurilor respective. Această
institu܊ie conectată mereu la timpuri, a determinat-o să se schimbe, să se transforme,
să se formeze, să respecte, să îndure ܈i să construiască. Tinere܊ea sa a fost marcată de
această ܈coală, iar nimic din ceea ce urmat nu a făcut să-i ܈teargă respectul fa܊ă de
profesori, colegi ܈i colaboratori. A rămas ve܈nic recunoscătoare părin܊ilor săi, pentru
sacrificiile făcute pentru a o sus܊ine să urmeze acest liceu ܈i a dorit mereu ca ܈i copii
săi să urmeze această ܈coală. În 1980 ܈i-a îndeplinit visul, când eu am devenit elevul
clasei IX A la Alecsandri.
De acasă liceul mi se părea interesant ܈i atrăgător, dar primul meu 15 septembrie
în această ܈coală nu a fost prea plăcut. Clădirea impunătoare, profesorii foarte serio܈i,
colegii emo܊iona܊i m-au făcut să mă tem că nu voi reu܈i. Mă temeam de to܊i, nu îmi
zâmbea nimeni, nu mai eram copil, eram singur ܈i străin. În timp, ca orice ma܈inărie
care func܊ionează bine, ܈coala m-a acceptat ܈i m-a transformat riguros în unul de-ai ei.
În 1992 am terminat Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” Ia܈i ܈i am venit să
devin profesor în jude܊ul Bacău. Nu am fost repartizat la această ܈coală, nu erau locuri
܈i am fost nefericit. Timp de trei ani am umblat din ܈coală în ܈coală ܈i nu-mi găseam
menirea, realitatea era total diferită de visele mele. Am învă܊at mult, am dat concurs în
1995 ܈i am devenit profesor titular al acestei ܈coli. A început o nouă etapă a vie܊ii mele,
sim܊eam că m-am întors acasă, că aici pot să-mi pun proiectele în aplicare ܈i mă pot
realiza.
Nu a fost u܈or nici cel de-al doilea început în Alecsandri, ܈tiam ce înseamnă să
fiu elev, dar nu ܈i profesor în această ܈coală. Mă sim܊eam extrem de onorat când
împăr܊eam aceia܈i cancelarie cu fo܈tii mei profesori V. Grigora܈, E. Rusu, M. Ri܊ă, A.
Grosu ܈i L. Poraicu. Atâ܊ia mai rămăseseră din cei sfin܊i pentru mine, al܊ii erau la
pensie, sau trecu܊i în nefiin܊ă. Cei pleca܊i erau parcă în ecoul sălilor de clasă, în
murmurul elevilor, în răsunetul de pa܈i pe coridoarele largi sau în sunetul de clopo܊el.
Tabloul mare cu o horă a܈ezat pe peretele cancelariei putea fi atins de mine, acela܈i
tablou pe care puteam să-l zăresc doar prin crăpătura u܈ii când eram elev.
Îmi tremurau mâinile când am semnat prima dată în condica de prezen܊ă, iar când
a fost afi܈at orarul ܈colii, cu numele meu strecurat printre numele unor mari dascăli
moldoveni, m-am sim܊it cople܈it.
܇tiam de la început că nu este u܈or să fii profesor în Alecsandri, deoarece
a܈teptările elevilor, părin܊ilor ܈i comunită܊ii locale sunt mari. Nu am avut clase foarte
bune la început ܈i rezultatele primului an nu au fost foarte bune, nu m-au mul܊umit.
Acest lucru m-a mobilizat ܈i am adaptat strategiile ܈i obiectivele, nu am abandonat.
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Satisfac܊iile profesiei de dascăl sunt mari, profesorul de chimie al Alecsandriului
poate să-܈i numere absolven܊ii medici, farmaci܈ti, laboran܊i, ingineri chimi܈ti ܈i face un
bilan܊. Dacă numărul depă܈e܈te 250, cum este în cazul meu, atunci se poate declara
mul܊umit.
În cei 25 ani de Alecsandri numărul mare de premii ܈i men܊iuni la concursuri
jude܊ene ܈i na܊ionale ob܊inute de elevii pregăti܊i de mine, nu au putut decât să mă facă
să nu-mi pară rău că m-am murdărit de cretă sau că am inspirat compu܈i toxici în
laborator. Bacalaureatul a fost un alt motiv care să mă facă mândru de munca mea ܈i
de elevii mei. Promovabilitatea de 100% în fiecare an, sau numărul mare de note de
10, mi-au dat satisfac܊ie ܈i m-au apropiat mai mult de ܈coala ܈i profesia mea, au stârnit
invidie altor ܈coli sau profesori (܈i asta mi-a plăcut).
În anul 2004 am fost propus pentru func܊ia de director adjunct al Colegiului
Alecsandri, post pe care l-am ocupat 2 ani ܈i în care am reu܈it să cunosc mai bine
problemele ܈colii, elevilor ܈i colegilor. Experien܊a aceasta m-a onorat ܈i m-a determinat
să fiu mai îngăduitor cu fiecare verigă a acestei familii din ܈coală.
Absolven܊ii de Alecsandri se pot considera ferici܊i, deoarece au deprinderile
necesare pentru învă܊ământul superior. Cariera mea mi-a oferit tot ce am visat, mă pot
considera privilegiat!
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PROMOVAREA IMAGINII ܇COLII
PRIN ACTIVITATI EXTRACURRICULARE

Prof. de religie Rădu ܊Elena Lumini܊a
ùCOALA GIMNAZIALĂ SCAEùTI, JUDETUL DOLJ

PROIECT EDUCATIONAL SCOALA - BISERICA
"SA CINSTIM EROII NEAMULUI LA INALTAREA DOMNULUI ”
Motto: "Suntem mici, dar si noi stim sa ne cinstim cum se cuvine"
„Înăltatu-Te-ai întru slavă, Hristoase, Dumnezeul nostru, bucurie făcând ucenicilor cu
făgăduinta Sfântului Duh, încredintându-se ei prin binecuvântare că Tu esti Fiul lui
Dumnezeu, Izbăvitorul lumii.” (TROPARUL ÎNĂLTĂRII DOMNULUI LA CER)
COORDONATORUL PROIECTULUI
Prof. de religie Radut Elena Luminita - ùCOALA GIMNAZIALA SCAEùTI
PARTENERUL PROIECTULUI
BISERICA SCAESTI CU HRAMUL „ SFANTA CUVIOASA PARASCHIEVA,
SFANTUL MUCENIC DIMITRIE SI SFANTUL IERARH NICOLAE”
REZUMATUL PROIECTULUI
Aúa cum Mântuitorul a fost Modelul desăvârúit de inĠelepciune, bunătate,
frumos, si iubire, noi, oamenii creútini trebuie sa urmăm acest Model atât cât ne este
cu putinĠă fiecăruia dintre noi. Cu cât aceasta este incepută la o vârstă mai fragedă, cu
cât valoarea sa va fi mai mare. Pentru a-l face pe copil să ajungă la aceste valori
esenĠiale ale umanităĠii este necesară educaĠia religioasă.
Copilul, încă de mic, vine în contact cu realităĠi, simboluri úi manifestări
religioase ale căror semnificaĠii, în înĠelesul lor cel mai simplu, este bine să le cunoască.
Mai întâi în familie, copii, învaĠă să-úi manifeste într-un anumit fel sentimentele, îúi
formează deprinderi de conduită cu ajutorul cărora să devină persoane deschise
comunicării cu Dumnezeu úi cu semenii.
EducaĠia religioasă a copiilor trebuie úi poate fi continuata in cadrul orelor de
religie, dar si in cadrul activitatilor extracurriculare. Acesta este si scopul initierii
acestui proiect.
Una dintre sarcinile educaĠiei religioase rezidă în formarea bunului creútin
capabil e a cunoaúte úi a venera valorile sacre.
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Este o datorie, de asemenea, sa facem cunoscute copiilor evenimente importante
din istoria poporului roman, fapte de vitejie si eroi ai neamului romanesc ,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.
SCOP:
x Cunoasterea unor fapte ,eroi si evenimente insemnate din trecutul de lupta
al poporului roman.
x Cunoasterea si aprecierea unor inalte insusiri morale ale figurilor istorice
si ale civilizatiei romanesti din vechime.
x Pastrarea nestirbita a faptelor eroilor neamului, prin pomenirea vesnica in
toate bisericile ortodoxe
x Însuúirea unor noi cunoútinĠe despre Înăl܊area la cer a Mântuitorui si a
traditiilor legate de aceasta sarbatoare;
OBIECTIVE:
x Cunoasterea unor episoade din istoria poporului roman, prezentate in
materialele pregatite.
x Prezentarea continuturilor religioase adaptate la posibilitatile de intelegere
ale elevilor
x Cunoasterea si respectarea tradiĠiilor úi obiceiurilor specifice sărbătorilor
religioase;
x Folosirea tuturor oportunitatilor pe care le ofera un astfel de program.
OBIECTIVE DE REFERINTA:
sa cunoasca semnificatia sarbatorilor nationale
sa respecte prin atitudine si comportament eroii neamului
sa-si manifeste trairile emotionale prin implicarea in actiunile derulate pe
parcursul proiectului
să descrie evenimentul ÎnălĠării Domnului la cer;
să explice necesitatea ÎnălĠării Domnului la cer;
să se explice prezenta lui Hristos in Biserica, deúi El s-a înălĠat cu trupul
la cer;
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VIZIUNE:
x Realizarea unui program de parteneriat unitar, creativ, pertinent,
realizabil, flexibil si de perspectiva, atat in ce priveste organizarea cat si
resursele.

PRODUSE FINALE:
x
x
x
x

Lucrari si albume cu fotografii
Realizarea unui pliant cu actiunile derulate
Sistematizarea in cadrul unui CD a tuturor actiunilor
Participarea alaturi de oficialitatile comunitatii locale, la depunerea
coroanelor de flori prilejuite de ziua eroilor

GRUP TINTA:
18 elevi ai claselor V-VIII ai Scolii Gimnaziale Scaesti, cadre didactice , parinti,
membri ai comunitatii locale.
DATA: Iunie 2019
DERULAREA ACTIVITATILOR
Prezentare Power-point « Inaltarea Domnului – Ziua eroilor»
Aplicarea rebusului si a fisei de lucru pe baza cunostintelor dobandite in timpul
prezentarii
Sesiune de referate cu privire la « Ziua eroilor si a Inaltarii Domnului »
Program artistic: recitarea poeziilor si intonarea cantecelor istorico - religioase,
legate de evenimentele amintite
Depunerea coroanelor de flori la Mormantul Eroului necunoscut din curtea scolii
Parastas de pomenire a eroilor neamului
REZULTATUL SI IMPACTUL SCONTAT
Ca urmare a activitatilor derulate in cadrul proiectului vor fi obtinute
urmatoarele rezultate:
Intelegerea de catre copii a diferitelor evenimente istorico- religioase legate de
poporul roman si in cadrul Bisericii Ortodoxe.
Aprecierea valorii marturiilor istorico - religioase existente .
Trezirea unor sentimente de dragoste fata de eroii neamului si fata de sarbatorile
si traditiile crestine
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Realizarea unor lucrari de desen, pictura, modelaj, creatii literare in versuri si
proza care sa redea evenimente istorice, religioase si care sa puna in evidenta
potentialul creativ al copiilor.
Promovarea programelor de parteneriat educational
Implicarea comunitatii locale in viata scolii;
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IMPORTAN܉A ACTIVITĂ܉ILOR EDUCATIVE
PENTRU PROMOVAREA IMAGINII ܇COLII

Prof. Rădu܊oiu Amira
܇coala Gimnazială ,,Gheorghe Bibescu’’, Craiova


“Sa nu-i educăm pe copiii no܈tri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai
exista când ei vor fi mari si nimic nu ne permite să ܈tim cum va fi lumea lor. Atunci
să-i invă܊ăm să se adapteze.” (Maria Montessori ,,Descoperirea copilului”)
Promovarea imaginii unităĠii noastre úcolare reprezintă o prioritate pentru o bună
colaborare între cei trei parteneri educaĠionali: úcoală-elevi-părinĠi. Activită܊ile
extra܈colare sprijină promovarea imaginii institu܊iei ܈colare. Copilul traie܈te într-o
lume dominată de mass media, influen܊ele nefaste ale televizorului ܈i calculatorului
ac܊ionând asupra sănătă܊ii psihice ܈i morale. Activită܊ile extracurriculare dau o
alternativa sănătoasă, practică ܈i creativă de a ocupa timpul liber al elevilor, institu܊ia
de învătământ ce promovează astfel de activită܊i beneficiind de imaginea pozitivă
binemeritată, atât la nivel local, cât ܈i jude܊ean sau na܊ional.
Activitatea extracurriculară e o componentă educaĠională valoroasă úi eficientă
căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenĠie, adoptând el, în primul rând, o
atitudine creatoare, atât în modul de realizare al activităĠii, cât úi în relaĠiile cu elevii,
asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor.
Promovarea imaginii pozitive a institu܊iei ܈colare se realizează prin publicarea tuturor
reu܈itelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face ܈coala accesibilă. Cu
ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ܊ine la curent
părin܊ii cu tot ce se întâmplă în ܈coală, dar putem promova activită܊ie ܈i implicit ܈coala
în cadrul căreia acestea se desfă܈oară.
Actualele activită܊i instructiv-educative sunt centrate pe aceasta individualitate
a tinerilor, de aici ܈i nevoia de a utiliza metode variate de predare, selectate atent, în
func܊ie de personalitatea ܈i nevoile celor care urmează a fi „prelucra܊i”. Astfel, în
activitatea didactică, este indicat să putem identifica din timp elevii cu un poten܊ial
crescut sau scăzut în diferite domenii de activitate.
Activită܊ile „de după ore” sunt foarte utile pentru majoritatea elevilor, cu atât
mai mult cu cât sunt unii dintre ei care nu au cea mai bună via܊ă de familie. Dacă acasă
îi lipse܈te „mentorul”, persoana care să îl ghideze, tânărul va căuta unul afară, a܈a că
este indicat să fie un adult responsabil, un profesor, un îndrumător.
Astfel de activită܊i sunt de o reală importan܊ă cu atât mai mult cu cât trăim întro lume dominată de mass media, referindu-ne aici la televizor, calculator ܈i internet,
care nu fac altceva decât să contribuie la transformarea copiilor no܈tri în ni܈te persoane
incapabile de a se controla comportamental, emo܊ional.
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܇colile ܈i-au intensificat ac܊iunile de promovare ܈i cercetare, punând astfel
bazele competi܊iei. De aceea au decis să-܈i eviden܊ieze istoricul, caracteristicile
distincte, avantajele ܈i să-܈i consolideze imaginea ܈i pozi܊ia pe pia܊a educa܊ională.
Obiectivele pozi܊ionării sunt acelea de a sublinia diferen܊ele reale ale ܈colii în
compara܊ie cu altele, astfel încât să satisfacă cel mai bine nevoile elevilor ܈i părin܊ilor
care o aleg.
܇colile nu pot alege mediul în care să func܊ioneze, dar pot să ac܊ioneze
asupra lui, să-1 influen܊eze. Cea mai eficientă metodă de a face aceasta este de a adapta
educa܊ia la a܈teptările ܈i nevoile clien܊ilor ܈colii. Este vital ca ܈coala să fie receptivă la
continua schimbare a nevoilor ܈i intereselor acestora, altfel alege riscul de a pierde
locul pe pia܊ă.
Alegerea ܈colii constituie una din cele mai importante decizii pe care le iau
tinerii ܈i familiile lor. În luarea acestui tip de decizie oamenii manifestă un nivel ridicat
de implicare, pentru că: decizia se va reflecta asupra imaginii de sine ܈i va avea
consecin܊e pe termen lung; costul punerii în practică a deciziei implică adesea sacrificii
personale sau economice; riscul personal ܈i social de a lua o decizie gre܈ită este
perceput ca destul de ridicat; există grupuri de presiune considerabile pentru a lua o
anumită decizie sau a ac܊iona într-un anumit mod, iar consumatorul de educa܊ie este
puternic motivat să îndeplinească a܈teptările acestor grupuri de presiune: părin܊i,
profesori, cuno܈tin܊e, prieteni.
Prin contactul zilnic cu profesorii, părin܊ii descoperă dacă ܈coala poate să-܈i
onoreze promisiunea. Mai mult, profesorii, directorul, ceilal܊i angaja܊i, împreună
determina „imaginea” prezentă a ܈colii. De la modul în care se adresează unii celorlal܊i
܈i până la atmosfera în care ei lucrează împreună, clien܊ii/părin܊ii pot transmite în afară
normele ܈i valorile pe care ܈coala le consideră importante. În alegerea unei ܈coli,
deseori se optează pentru un mediu familiar, pentru grupuri de oameni care sunt de
încredere ܈i familiari.
Printre strategiile de diferen܊iere pentru a câ܈tiga avantaje sunt: o varietate mai
mare de activită܊i extra – curriculare, programe de schimburi interna܊ionale etc. “Un
alt mod de a construi avantaje poate să nu înceapă cu valoarea subiectivă a produsului
care, pentru client, ia forma modului în care se face educa܊ia.”
Bibliografie:
Cernea,
Maria, ContribuĠia
activităĠilor
extracurriculare
la
optimizarea procesului de învăĠământ, în “ ÎnvăĠământul primar“ nr. 1 / 2000, Ed.
Discipol, Bucureúti;
Crăciunescu, Nedelea, Forme de activităĠi extracurriculare desfăúurate cu elevii
ciclului primar, în “ÎnvăĠământul primar“ nr. 2, 3 / 2000, Ed. Discipol, Bucureúti;
Miclea, M., Lemeni, G., Consiliere ܈i orientare - Ghid de educa܊ie pentru cariera,
2004
Voiculescu, F., Analiza resurse – nevoi ܈i managementul strategic în învă܊ământ,
2004
https://www.qualform.snsh.ro/campanie-online/rolul-marketing
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-Ziua Dovleacului

Râpanu Sorina-Aura


Invităm toate grădini܊ele din ܊ară, să participe la ”Expoziаia dovlecilor de
Halloween”, în parteneriat cu grădini܊ele din Municipiul Bacău.
Echipele implicate în proiect vor decora dovleci simpatici care vor participa la
marea ”Expozi܊ie a dovecilor de Halloween” ce va avea loc online, pe platforma
Teams.
Astfel, pre܈colarii grupei mijlocii din grădini܊a Nr. 39 cu P. P. ”Dumbrava
minunată”, din Gala܊i, sub îndrumarea doamnei educatoare Râpanu Sorina-Aura, au
demarat activităĠile online de intercunoa܈tere între preúcolarii din Bacău ܈i cei din
Gala܊i. Timp de o săptămână s-a lucrat intens în ambele ora܈e pentru a ob܊ine rezultatele
mult dorite.
Grupa de preúcolari s-a întalnit pe platforma Google Teams cu partenerii din
Bacău, au schimbat impresii úi au prezentat unii altora lucrările făcute de ei.
Iată ܈i rezultatele:

Cei mici au fost impresiona܊i de rezultatul expozi܊iei. Au împărtă܈it idei noi, sfaturi ܈i
metode geniale ce au fost utilizate pentru decorarea dovlecilor. Toti participan܊ii au
fost premia܊i cu diplome de participare ܈i o mini petrecere online !
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Se poate citi fericirea pe chipul lor...
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Promovarea imaginii grădini܊ei în comunitate


Educatoare Rapciuc Mariana
G. P. N. Lipia


Institu܊ia pre܈colară trebuie să fie pregătită permanent în condi܊iile zilelor
noastre pentru a face fa܊ă cerin܊elor tot mai complexe din partea societă܊ii
contemporane ܈i să-܈i revendice rolul său în educa܊ia tinerilor vlăstare, dar ܈i în centrul
comunită܊ii. Solicitările beneficiarilor fac din unitatea pre܈colară un cadru viu, un
mediu educativ în continuă efervescen܊ă ܈i schimbare. Dacă ini܊ial internetul a fost
privit cu reticen܊ă, a devenit acum mediu de promovare nelimitat prin care grădini܊a î܈i
construie܈te o imagine.
Deschiderea continuă a grădini܊ei către nou se realizează prin competen܊a
cadrelor didactice care intervin în favoarea dezvoltării continue a institu܊iei pre܈colare.
Fiecare grădini܊ă î܈i analizează resursele umane ܈i materiale, solicitările beneficiarilor,
apoi stabile܈te cum anume poate promova oferta educa܊ională ܈i implicit imaginea
institu܊iei. La rândul ei, comunitatea este puternic influen܊ată de grădini܊ă deoarece
beneficiarii, atât direc܊i cât ܈i indirec܊i (pre܈colarii, părin܊ii, angajatorii) intră în contact
direct cu mediul pre܈colar.
Crearea ܈i promovarea unei imagini pozitive a grădini܊ei în comunitate se
realizează, în primul rând, prin rezultatele educa܊ionale ale pre܈colarilor, prin
pregătirea lor pentru integrarea în via܊a ܈colară, prin activită܊ile extracurriculare,
parteneriatele educa܊ionale cu institu܊iile locale, prin prezentarea de spectacole,
expozi܊ii, publicarea rezultatelor pre܈colarilor, printr-o gamă largă de mijloace.
Promovarea imaginii grădini܊ei se realizează prin implicarea directă a tuturor
factorilor care î܈i asumă responsabilită܊i în procesele de descentralizare ܈i asigurare a
calită܊ii, sus܊inută de personalizarea ofertei educa܊ionale la nivelul institu܊iei pre܈colare
܈i de flexibilizarea ܈i diversificarea acesteia în func܊ie de nevoile ܈i interesele
partenerilor ܈i beneficiarilor procesului educa܊ional.
Schimbarea vine prin fiecare dintre noi, iar la crearea acestei imagini contribuie
fiecare cadru didactic din institu܊ie, motivarea pre܈colarilor printr-o educa܊ie
individuală în care se ܊ine seama de particularită܊ile fiecărui copil în parte, folosirea
mijloacelor moderne în activită܊ile de predare-învă܊are, imagina܊ia, creativitatea ܈i
tactul pedagogic al cadrului didactic vor crea o imagine pozitivă asupra institu܊iei
pre܈colare.
Promovarea imaginii institu܊iei se realizează ܈i prin elaborarea de proiecte la
nivel local, care să vizeze multiplicarea experien܊ei pozitive ܈i a exemplelor de bună
practică.
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Imaginea institu܊iei pre܈colare se realizează ܈i prin activită܊ile extracurriculare,
deosebite prin influen܊a lor formativă. Concursurile, vizitele, atelierele de crea܊ie,
întrecerile sportive, excursiile, parteneriatele cu alte institu܊ii pre܈colare dau o
altternativă sănătoasă, educativă de petrecere a timpului liber. Grădini܊a care
promovează astfel de activită܊i beneficiază de o imagine pozitivă binemeritată, atât la
nivel local, cât ܈i jude܊ean sau na܊ional. Activită܊ile extracurriculare sunt o componentă
educa܊ională valoroasă căreia fiecare educator trebuie să-i acorde o aten܊ie deosebită,
adoptând o atitudine deschisă ܈i inovativă atât în modul de realizare al activită܊ii, cât ܈i
în rela܊iile cu pre܈colarii, asigurând o atmosferă caldă, plăcută ܈i relaxată care să
permită stimularea creativă a acestora.
Promovarea imaginii pozitive a grădini܊ei se realizează prin publicarea tuturor
rezultatelor cu ajutorul tehnologiei ܈i a internetului. Utilizarea unui site, a unei
platforme ne ajută să-i ܊inem la curent pe părin܊i cu tot ce se întâmplă în grădini܊ă, dar
܈i să promovăm activită܊ile desfă܈urate cu pre܈colarii ܈i implicit grădini܊a.
Oferind un mediu securizant care permite lărgirea câmpului rela܊ional al
copilului, un mediu de joacă flexibil care-l încurajează la mi܈care ܈i explorare,
promovând toleran܊a, incluziunea, empatia ܈i spiritul moral-civic, se creează, treptat, o
imagine pozitivă a grădini܊ei.
Responsabilitatea pentru crearea unei imagini pozitive a institu܊iei pre܈colare
este în mâinile colectivului de cadre didactice. Educa܊ia de calitate este rezultatul unui
efort colectiv, fiecare contribuind asupra imaginii de ansamblu a grădini܊ei.
În concluzie, imaginea grădini܊ei poate fi promovată oferind beneficiarilor:
educa܊ie de calitate, accesul la ofertele educa܊ionale, individualizarea procesului
instructiv-educativ, un mediu securizant, promovarea comportamentelor dezirabile,
toleran܊ă, incluziune, empatie, organizarea ܈i desfă܈urarea de activită܊i
extracurriculare.
În ochii comunită܊ii, institu܊ia pre܈colară este rezultatul muncii constante, a
implicării, creativită܊ii ܈i dăruirii cadrului didactic.
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PROMOVAREA IMAGINII SCOLII

Autor: prof. RASU IULIA
SCOALA GIMNAZIALA, COMUNA GHERAESTI, NEAMT

Promovarea imaginii ܈colii presupune derularea unui sistem de activită܊i
orientate spre satisfacerea cerin܊elor beneficiarilor educationali. Promovarea imaginii
܈colii reprezinta in prezent un obiectiv major in procesul educational al oricarei
institutii de invatamant si implica mai multe coordonate educationale cum ar fi:
calitatea actului educa܊ional, masurile abordate in vederea asigurarii unor bune condi܊ii
de desfă܈urare a activită܊ii didactice, calitatea resursei umane care sus܊ine educa܊ia
(cadre didactice, elevi, parinti, personal nedidactic, comunitate in general etc.) si toate
celelalte ativitati scolare si extrascolare/extracuriculare derulate in cadrul unei institutii
care ofera educatie.
Datorita dezvoltarii tehnologiei si internetului este mult mai simplu astazi sa
promovezi lucrurile deosebite si frumoase care se intampla intr-o scoala, informatia
circuland astfel mult mai rapid. Astfel, prin intermediul unui site, a unui email, a unei
platforme educationale sau retele sociale (cel mai adesea facebook) putem ܊ine la curent
părin܊ii si persoanele din afara scolii cu tot ce se întâmplă în ܈coala si de asemenea
putem promova activită܊ile desfasurate.
Scoala noastra ca si multe alte scoli din Romania detine un site al scolii pe care
sunt postate toate activitatile si proiectele minunate desfasurate in scoala, rezultatele
deosebite obtinute de catre elevi la diverse concursuri si olimpiade scolare, avand atat
un rol informativ cat si de promovare a unei imagini pozitive a scolii. Exista de
asemenea si o pagina de facebook a scolii pe care sunt de asemenea evidentiate cele
mai notabile activitati si rezultate obtinute de catre elevi si cadre didactice.
Odata cu pandemia activitatea online a adus cu sine necesitatea, aproape
obligativitatea crearii unor grupuri ale claselor atat pe facebook cat si pe platforme
educationale. Si eu in calitate de profesor si diriginte am inceput sa creez grupul clasei
acum cativa ani buni pe facebook pentru o mai buna si usoara colaborare atat cu elevii
cat si cu parintii. De atunci, a devenit o obisnuinta sa postez acolo toate activitatile si
proiectele desfasurate cu elevii clasei insotite de fotografii, filmulete, astfel parintii
putand fi mai usor conectati la activitatile scolii, in principal cele extrascolare. De
asemenea, detin si un grup creat anume pentru disciplina pe care o predau, mai exact
limba engleza. Acolo postez de cativa ani buni activitatile desfasurate cu elevii speifice
disciplinei, rezultate la concursuri sau diferite proiecte realizate cu elevii si exemple de
buna practica si postez informatii legate de diverse concursuri/proiecte la care elevii
pot alege sa participe. Un lucru util legat de aceste grupuri il reprezinta si faptul ca
toate aceste activitati, fotografii, filmulete postate, raman acolo o perioada buna de
timp.
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In mod evident, rezultatele elevilor la concursuri, olimpiade scolare sunt poate
cele mai relevante pentru imaginea pozitiva a unei scoli, oglindind indirect si calitatea
actului educational din scoala respectiva, insa si celelate activitati o pot face la fel de
bine.
Acestea sunt reprezentate si in scoala noastra de activitatile extrascolare /
extracuriculare desfasurate cu diverse ocazii: de ex. activitatile dedicate Zilei
Educatiei, Zilei Europene a limbilor Straine de pe 26 septembrie anual, Zilei Nationale,
Zilei Copilului – 1 iunie, activitati de ecologizare, cum ar fi Let`s do it, Romania!
parteneriatele cu alte scoli, proiectele educationale nationale (de exempl FICE
Romania) sau organizate de propria scoala sau ca parteneri din alte scoli,
simpozioanele organizate in scoala, serbarile scolare, activitati dedicate constientizarii
si stoparii anumitor fenomene care se propaga din ce in ce mai mult in scoala de azi
cum ar fi bullying-ul/ cyberbullying-ul, violenta in scoala, traficul de persoane,
delincventa juvenila, abandonul scolar, etc continuind cu expozitii de carte, de desene,
martisoare, handmade-uri. Astfel de activitati si multe altele se desfasoara an de an in
fiecare scoala si nu sunt deloc putine si munca depusa atat de cadrele didactice cat si
de elevi este una imensa.
Daca ne referim strict la activitatea didactica a fiecarui profesor, participarea
acestora la diverse conferinte, simpozioane, cursuri de perfectionare, publicarea
propriilor articole, studii sau lucrari de specialitate in diverse reviste sau publicarea
exemplelor de buna practica la propria specialitate atat in publicatii de profil cat pe
diverse platforme educationale pot contribui la promovarea unei imaginii pozitive a
scolii pe care o reprezinta fiecare.
De asemenea, cercurile pedagogice organizate de scoala pe discipline reprezinta
atat o modalitate de colaborare si schimb de experienta intre cadre didactice, dar si una
de promovare a imaginii propriei scoli.
Colaborarea intre elevi din institutii scolare diferite in cadrul unor proiecte de
asemenea aduc un plus de imagne scolii. Eu am desfasurat astfel de activitati cu elevi
de-ai mei in cadrul disciplinei mele, limba engleza.
Am participat la un schimb de experienta si intercunoastere culturala si
interpersonala pe doua platforme online cu activitati de tipul penfriends si penschools,
respectiv https://penfriends.cambridgeenglish.org/ si https://www.penpalschools.com/.
Elevii mei au fost incantati sa corespondeze cu elevi din scoli gimnaziale din alte tari
pe teme de traditii, cultura si cunoastere reciproca si sa scrie eseuri pe diverse teme
legate de viata de zi cu zi a acestora.
Am reusit astfel sa legam niste prietenii la nivel international si sa ne prezentam
si tara si scoala dincolo de granitele tarii noastre.
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Exemple de bune practici în activitatea online cu pre܈colarii

Prof. Rizescu Dana Mic܈unica
Grădini܊a cu P. P. „Dumbrava Minunată - Fieni

În munca cu preúcolarii, am îmbinat în mod cât mai riguros cerinĠele planificării
cu nevoile úi cu posibilităĠile pre܈colarilor din grupa pe care o coordonez la Grădinita
cu P.P „Dumbrava Minunată - Fieni, în măsură în care activită܊ile s-au desfă܈urat de
acasă, în sistem online. Din 11 martie 2020, datorită implementării stării de urgen܊ă,
prin care atât cadrele didactice, cât ܈i pre܈colarii au fost nevoi܊i saă rămâna la domiciliu,
activită܊ile au fost gândite a fi sus܊inute online, utilizând platforma Whatsapp, Zoom,
Gsuite, Google classroom.
La baza acestor decizii au stat următoarele ipoteze:
1. Dacă educatorul este în legătură directă cu pre܈colarul când acesta î܈i petrece
timpul în activită܊i educa܊ionale dirijate, atunci calitatea informa܊iei consolidate sau
dobândite cre܈te.
2. Daca se desfasoară cu pre܈colarul activitati efectuate într-un anumit interval
de timp, atunci acesta petrece mai pu܊in timp în fa܊a micilor ecrane pe perioada
COVID-19.
Plecând de la aceste ipoteze ܈i de la ideea implica܊iilor negative pe care timpul
petrecut utilizând tehnologia It de tipul telefonie mobile îl are asupra sănătă܊ii
pre܈colarilor, am repartizat timpul activită܊ilor în func܊ie de orarul stabilit pe parcursul
întregului an ܈colar. Aici mă refer la activită܊ile din cadrul domeniilor experien܊iale:
x luni- DS (Cunoa܈terea mediului) ܈i DEC (Educatie plastică)
x mar܊i – D( ܇Activitate matematică) ܈i DEC (Educatie muzicală)
x mierrcuri- DLC (Educarea limbajului) ܈i DPM (Educa܊ie fizică)
x joi- D( ܇Activitate matematica) ܈i DOS (Educa܊ie pentru societate)
x vineri- DLC (Educarea limbajului) ܈i DOS (Activitate practică)
Eviden܊iez faptul că, pe parcusrul acestei perioade, am desfă܈urat online toate
aceste activită܊i din procesul instructiv- educativ, dar beneficiind ܈i de faptul că, în
primele zile după rămânearea acasă a pre܈colarilor, acestora le-au fost înmanate
caietele speciale, dosare cu fi܈e de lucru, atât retrospectiv, cât ܈i în avans, ne܈tiind încă
sub ce formă vom efectua procesul instructiv-educativ ܈i cât timp vom fi sub egida
restric܊iilor stării de urgen܊ă. Deoarece platformele folosite ne permite conferin܊e
sus܊inute în timp real, iar implicarea pre܈colarilor a fost foarte mare, am încercat cu
succes ܈i procesul de predare. Părin܊ii au fost extrem de mul܊umi܊i.
În continuare voi prezenta fotografii din timpul activită܊ilor on-line
În cadrul proiectului „ùcoala altfel”, am desfăúurat activitatea numită „Apa
miracolul vietii”, unde preúcolarii au învăĠat despre circuitul apei în natură, realizând
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experimente, pictând úi trasând picăturile de apă - astfel încât învătarea a fost facilitată
interdisciplinar, în funcĠie de interesele úi înclinaĠiile copiilor.

Una dintre activităĠile preferate ale copiilor, este accea de a se transpune în rolul de
bucătar/cofetar. Astfel, copiii au avut prilejul de a fi meúteri bucătari alături de mamici
si totodată, de a împartaúi din bucuria cu care au realizat aceste activităĠi.
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Ne jucăm úi ne distrăm-matematică învăĠam!
Pentru copil joaca este activitatea fundamentală, astfel preúcolarii îúi însuúesc
noĠiuni matematice elementare într-un mod plăcut úi fară efort conútient.

Ultima luna de activită܊i instructiv-educative sus܊inute online mi-a relevat faptul
că ܈i resursele digitale sunt utile în desfă܈urarea demersului didactic, beneficii având
fiecare participant: copil, părinte, educatoare.
Pre܈colarii au beneficiat de mai mult timp petrecut cu părintii, au acumulat noi
informa܊ii în domeniu IT, învă܊ând să utilizeze un instrument digital (telefonul) sau
laptop în scop educativ, au avut posibilitatea să învete lucruri noi despre natură,
experimentând alături de părin܊i ܈i îndruma܊i de cadrul didactic.
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Părin܊ii au beneficiat de faptul că au putut observa nivelul educativ al propriului
copil, au putut observa felul în care micu܊ul lor se raportează la actul instructiveducativ, nivelul de implicare al acestuia în actul instructiv-educativ, au beneficiat de
feed-back în timp real atat de la copil, cât ܈i de la cadrul didactic, au învă܊at că
tehnologia poate oferi o nouă forma de educa܊ie dirijată pentru pre܈colar.
Din perspectiva cadrului didactic, noua structură de desfă܈urare a activită܊ilor a
oferit următoarele oportunită܊i: am învă܊at utilizarea unor noi platforme de învă܊are
online (Zoom, Google classroom în cadrul activita܊ilor, a consiliilor profesorale sau a
cercului pedagogic), am învă܊at să creez jocuri didactice educative ܈i filmule܊e cu
pove܈ti pentru pre܈colari.



704

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, februarie, 2022
܇COALA ܈i istoricul căutărilor de pe internet

Prof. ROBU FLORENTINA
Liceul Tehnologic ”Mircea Vulcănescu”, Bucure܈ti

Motto: „Este foarte greu să proiectezi produse pe focus grupuri.
De multe ori, oamenii nu Юtiu ce vor până nu le arăаi tu”. (Steve Jobs)
În lumea de astăzi, ܈coala trebuie să fie locul în care copiii se simt în siguran܊ă
܈i în care părin܊ii pot găsi în profesori parteneri de nădejde. Elevii apar܊in acestui timp,
sunt produsul unei societă܊i în continuă schimbare, ancorată la tehnologie. A rămâne
fidel vechilor modalită܊i de promovare a imaginii ܈colii înseamnă a risca să nu te faci
văzut în comunitate. Cu atât mai mult, contextul pandemic ne-a for܊at să învă܊ăm a trăi
cu ܈i prin dispozitivele digitale, am în܊eles că putem comunica, citi, analiza doar cu un
scroll pe ecran.
Liceul Tehnologic ”Mircea Vulcănescu” a adus tehnologia aproape de
adolescen܊i ܈i de părin܊ii lor, internetul a devenit mediul de promovare nelimitat pentru
unitatea de învă܊ământ. Pagina de facebook a liceului este instrumentul prin care
beneficiarii procesului educa܊ional află oferta noastră educa܊ională, rezultatele pozitive
ale elevilor la concursuri sau parteneriate cu alte institu܊ii. Re܊elele de socializare au
împânzit lumea în care trăim, Facebook ܈i Instagram sunt adevărate galerii cu poze ܈i
izvor de informa܊ii pentru tineri sau bătrâni. Orice institu܊ie de învă܊ământ poate folosi
aceste re܊ele pentru a se face văzută de beneficiari. Liceul Tehnologic ”Mircea
Vulcănescu” a pus în practică diferite metode pentru a cre܈te vizibilitatea ܈colii,
folosind con܊inut vizual în mediul online. Cea mai mare parte din informa܊ia pe care o
percepem despre lume este transmisă vizual, în defavoarea con܊inutului care, cel mai
adesea, este parcurs superficial. Imaginile ne re܊in mai u܈or aten܊ia, nasc emo܊ii ܈i
transmit valori. De aceea, liceul nostru s-a bazat pe a-܈i construi o imagine în mediul
virtual: Facebook, Instagram, Tik Tok.
Facebook rămâne re܊eaua de socializare care ne ajută să distribuim informa܊ii,
mesaje despre proiecte ܈i parteneriate sau detalii legate de organizarea colectivului de
elevi, a examenelor na܊ionale sau anun܊uri temporare. Instagram este galeria cu
fotografii din cadrul proiectelor, afi܈e sau instantanee din activită܊ile noastre: dona܊iile
anuale de Crăciun pentru copiii defavoriza܊i din Valea Plopului, Competi܊ia pentru
înscrierea elevilor în Forumul Elevilor Bucure܈teni, Proiectul ”STOP Traficului de
persoane” în parteneriat cu Asocia܊ia ACSIS, Programul educa܊ional pentru implicarea
elevilor de liceu în activită܊i culturale ”5 licee, 5 teatre” – proiect organizat de ECDL
România, UNITER ܈i cinci teatre partenere din Bucure܈ti, Programul de promovare a
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culturii urbane ”Ora܈ul Inteligent 2030”, Programul de Educa܊ie Financiară
”StartMajor” – parteneri Asocia܊ia The Social Incubator ܈i UniCredit Bank, Seminarul
coordonat de psihoterapeut Gabriel Dinu – desfă܈urat lunar, Proiectul GândiREfresh –
prevenirea bullyingului – Direc܊ia Generală de Poli܊ie a Municipiului Bucure܈ti,
Proiectul InnoMate – Inova܊ie pentru viitor (consiliere voca܊ională ܈i ateliere de
educa܊ie antreprenorială), dezvoltat de Asocia܊ia The Social Incubator ܈i United Way
România. Acestea sunt o parte din proiectele care au adus elevilor idei inovatoare,
emo܊ii, reu܈ite, empatie.
Activită܊ile extracurriculare sunt ajutorul nostru în formarea adolescen܊ilor de
astăzi, am privit educa܊ia nonformală ca pe o ܈ansă de a le insufla tinerilor noi valori,
esen܊iale pentru adul܊ii de mâine. A dărui fără să a܈tep܊i recompense, doar din nevoia
intrinsecă de a face bine, a avea curajul de a-܊i spune punctul de vedere, a vorbi în fa܊a
unui public, a ܈ti să te fere܈ti de pericolele din jur, a fi creativ sau a avea curajul să ceri
ajutor, toate aceste situa܊ii de via܊ă i-au făcut pe elevii no܈tri mai boga܊i suflete܈te.
Fotografiile expun frânturi din activitatea noastră, pot fi liantul spre tinerii care
încă î܈i caută drumul spre un liceu care să corespundă nevoilor pe care le au.
Platforma de muzică ܈i video TikTok, atât de controversată, a urcat în ultimii ani
pe un loc frunta ܈în ierarhia aplica܊iilor de pe mobil. Adolescen܊ii sunt principalii
utilizatori ai acestei platforme ܈i, pentru că institu܊ia noastră îi are pe ace܈tia ca
principali beneficiari, pagina de TikTok a devenit încă o modalitate de a ne promova.
Clipurile video de 15 secunde aduc imagini din timpul activită܊ilor noastre ܈colare ܈i
extra܈colare, strâng în jurul liceului utilizatori diferi܊i, care î܈i satisfac astfel nevoia de
divertisment ܈i informare totodată.
În esen܊ă, în timpul acestor vremuri tulburi, când lucrăm, comunicăm ܈i ne
relaxăm online, promovarea imaginii ܈colii este de fapt provocarea de a utiliza toate
resursele digitale pe care acest secol ni le oferă, într-o epocă a vitezei.
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EDUCAğIA ECOLOGICĂ,
O PROVOCARE PENTRU ùCOALA DE AZI,
ùCOALA DE MÂINE

Prof. înv. primar BOLOG RODICA
܇coala Gimnazială I. D. Sîrbu Petrila

Natura ne dăruieúte cu bucurie úi simplitate, din plin, necondiĠionat, toate
bunurile sale.
În condiĠiile epocii contemporane, caracterizate prin creútere demografică,
industrializare úi prin acĠiunea deseori necontrolată a omului asupra mediului, se pune
tot mai acut problema protecĠiei mediului înconjurător. În această problemă latura
educativă are un rol determinant. EducaĠia pentru mediu ne priveúte în egală măsură pe
toĠi, adulĠi sau copii, iar problema, deúi nu e nouă, se pune tot mai acut, devenind obiect
de studiu la unele clase sau obiectiv în cadrul unor discipline ca útiinĠe, chimie,
biologie, geografie.
EducaĠia ecologică nu este doar o necesitate obligatorie a zilei de azi, ea este
criteriul principal al stilului de viaĠă durabil úi unica modalitate de supravieĠuire a
omenirii în viitor. Pentru realizarea cu succes a educaĠiei ecologice este esenĠială
îmbinarea efectivă a formelor de “educaĠie alternativă” cu formele de educaĠie
instituĠionalizată.
EducaĠia ecologică presupune nu numai formarea unui comportament corect faĠă
de mediul ambiant, dar úi implicarea activă úi chibzuită în procesul de adoptare a
deciziilor de mediu. Dacă ne întrebăm ce úansă are educatia pentru mediu într-o lume
mânată de interese materiale úi ce efecte ar avea, nu trebuie să fim părăsiĠi de optimism,
să fim convinúi că, începută de la vârstele cele mai mici, va reuúi în timp să conducă
la formarea unei conduite adecvate, iar omul de mâine va fi capabil să discearnă asupra
binelui úi a răului, să acĠioneze în folosul naturii úi a sa.
Scopul esenĠial al educaĠiei privind protecĠia mediului înconjurător este de a oferi
posibilitatea fiecăruia să-úi manifeste atitudinea personală, responsabilitatea faĠă de
mediul în care trăieúte. Acest lucru începe cu mediul familial unde importante úi
relevante sunt puterea exemplului úi cea a cuvântului .
În úcoală, învăĠarea trebuie să se dezvolte în mod natural, pornind de la ce útie
elevul în sensul descoperirii varietăĠii formelor úi a fenomenelor naturii, pe cale
experimentală. O învăĠare eficientă va da copilului posibilitatea să redescopere natura
printr-un contact direct cu aceasta, în care profesorul joacă rolul unui ghid. A înĠelege
natura înseamnă a înĠelege viitorul, dar a face ceva pentru salvarea naturii atât de
ameninĠată astăzi, înseamnă a contribui la fericirea omenirii.
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Proiectele educative de educaĠie pentru mediu se înscriu în coordonatele unor
preocupări organizate, coordonate, sistematizate de abordare ecologică a problematicii
lumii contemporane; ele sunt o cale de modernizare a învăĠământului, de care depinde
posibilitatea de a alege ,în viitor, între un mediu curat úi sănătos, între un public
informat, educat care conútientizează gravele probleme de mediu úi un public care
ignoră úi este indiferent la aceste probleme.
Exemple de bună practică
Proiectul de educaĠie ecologică “Natura – prietena mea” derulat cu elevii, a
avut ca scop sensibilizarea copilului faĠă de mediul natural, sensibilizare ce are în
vedere cultivarea respectului faĠă de mediul natural, a folosirii raĠionale a resurselor,
a responsabilizării în legătură cu protecĠia úi ocrotirea acestuia, a estetizării mediului,
a sporirii resurselor úi nu în ultimul rând a optimizării relaĠiei dintre copil úi natură.
܇colarii se află în perioada de structurare a personalităĠii úi a sistemului propriu
de valori, de formare a imaginii de sine úi faĠă de ceilalĠi precum úi a conduitelor úi a
modului de viaĠă. Ei au nevoie de sprijin, de un mediu informativ care să fie alături de
ei, pentru a putea trece cu succes de la dependenĠa din copilărie la autonomia si
responsabilităĠile adulĠilor.
Copiii contribuie în mod unic la dezvoltarea naĠională, dar úi locală datorită
energiei lor, entuziasmului, agerimii ܈i capacităĠii lor creatoare. În acest sens, proiectul
“ Natura – prietena mea” a fost o provocare pentru noi úi o implicaĠie benefică prin
formarea generaĠiei actuale úi viitoare în spiritul educaĠiei ecologice. Prin desfăúurarea
acestui proiect am urmărit încurajarea activităĠilor de protecĠie a mediului înconjurător,
sensibilizarea elevilor pentru păstrarea curăĠeniei, formarea unui spirit critic faĠă de
problemele actuale de mediu, formarea unor abilităĠi necesare investigării, identificării,
precum úi rezolvării unor probleme de mediu. Nimic nu poate înlocui propriile
experienĠe care îi ajută pe copii să creeze o imagine obiectivă a realităĠilor ce îi
înconjoară.
“Natura – prietena mea“ este proiectul care a antrenat úi implicat ܈colarii, întro gamă variată de activităĠi: activităĠi de informare despre pădure; activităĠi de
ecologizare a pădurii; activităĠi creative, recreative, artistico – plastice; activităĠi
practice. Aceste activităĠi au fost îmbinate cu drumeĠii, plimbări úi jocuri în aer liber.
Pădurea este cea care ne inspiră úi care ne dăruieúte atâtea frumuseĠi nebănuite.
Sănătatea noastră depinde de viitorul ei. Copiii au reuúit să identifice problemele de
mediu precum úi rezolvarea acestora prin colaborarea cu instituĠii ale administraĠiei
locale. Cu toĠii dorim ca educa܊ia ecologică în úcoală să se poată realiza prin orice tip
de activitate: úcolară, extraúcolară, activităĠi útiinĠifice, literare, artistice, plastice,
sportive, sub forma unor unor observaĠii úi experimente în natură , desene, lucrări
practice, drumeĠii, orientări, colecĠii, scenete ecologice, concursuri.
Poate cel mai important rezultat al proiectului a fost acela că ܈colarii au fost
stimulaĠi să gândească atât critic, cât úi creativ. Copilul poate úi trebuie să poată cântări
bine opĠiunile, să identifice alternativele pentru o problemă dată, să comunice, să
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prezinte corect problemele comunităĠii, să analizeze sugestiile cetăĠenilor úi să ia
decizii. Cu alte cuvinte, un proiect bun de educaĠie ecologică îi ajută pe actualii úi
viitorii cetăĠeni să se implice în rezolvarea unei probleme ce afectează atât mediul, cât
úi sănătatea comunităĠii în care trăiesc.
ùcoala de azi, úcoala de mâine are sacra misiune, printre altele, să-i înveĠe pe
elevi să trăiască frumos úi sănătos. Dreptul de a avea un mediu sănătos este un drept
fundamental al fiecărei fiinĠe umane. Înscriindu-se în registrul bogat al “noilor
educaĠii”, educaĠia ecologică permite deschiderea úcolii spre problematica lumii
contemporane. Se conturează, din ce în ce mai mult, ideea că úcoala trebuie considerată
în ansamblul modalităĠilor sociale de educaĠie care constituie, de fapt, sistemul social
de educaĠie. Multe dintre noile modalităĠi de educaĠie satisfac nevoia de educaĠie
permanentă a individului.
Dacă ei, elevii, cresc astăzi în spiritul ecologiei, poate că mâine Terra va deveni
mai curată, mai verde úi mai veselă, iar o lecĠie bine învăĠată în copilărie, în úcoală, se
transformă în deprindere pentru un adult.
Bibliografie:
1. Grădinaru, Ilie (2000) – ProtecĠia mediului, Editura Economică, Bucureúti;
2. Nedelcu, Gabriela; Nedelcu, Mădălina(2003) – EducaĠia ecologică úi
voluntariatul în protecĠia mediului, FundaĠia pentru Cultură úi EducaĠie Ecologistă
Ecotop, Editura Treira, Oradea;
3. Coman M., Dăscălescu, A. (2008): Ghid de bune practici de mediu, Editura
Risoprint, Cluj-Napoca;
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CONSILIERUL SCOLAR – AJUTORUL ELEVILOR

PROF. PSIHOPEDAGOG ROSCA LAVINIA
SCOALA GIMNAZIALA „MIHAI VITEAZUL” CALARASI

Prezenta unui consilier scolar in unitatile de invatamant este o necesitate care se
resimte din ce in ce mai mult. Pandemia a generat printre elevi si nu numai, o data cu
restrictionarile si carantina,probleme de comunicare, invatare, socializare, de
comportament si de adaptare.
Scoala Gimnaziala „Mihai Viteazul” Calarasi este una din putinele scoli care se
bucura de existenta unui consilier scolar titular inca din anul 2015.
Ce face un consilier scolar si ce este el? Cu ce se ocupa? Consilierul scolar este
profesorul specializat in sociologie-psihologie si consiliere psihopedagogica atent la
nevoile tuturor factorilor implicati: elevi, parinti, cadre didactice. Este „prietenul”
copiilor, pentru ca ii asculta,ii observa si ii ajuta sa ajunga singuri la solutii si rezolvari.
Profesorul consilier scolar, nu pune diagnostice, nu judeca, nu pedepseste, ci prin
intermediul metodelor psihologice ii determina pe cei consiliati sa vada o licarire acolo
unde drumul pare inchis.
Consilierul scolar isi lasa deoparte trairile,sentimentele,problemele personale
pentru a se pune in slujba celorlalti,a-i asculta, a-i observa si a-i incarca cu incredere
in fortele proprii si in ziua de maine.
Activitatile consilierului scolar debuteaza la inceputul fiecarui nou an scolar cu
analiza de nevoi in urma careia reies problemele si necesitatile fiecarei clase in parte.In
urma acestei analize se realizeaza o statistica si apoi se contureaza planul managerial
al cabinetului de asistenta psihopedagogica dar si baze de date ale elevilor cu CES sau
aflati in situatii speciale precum: parinti plecati in strainatate, elevi aflati in plasament
sau cu tulburari/ intarzieri in dezvoltare. Fiecarui elev cu CES apoi,i se realizeaza
planul de interventie personalizat in urma caruia va beneficia de programul de
consiliere individuala foarte bine organizat.De asemenea, profesorul consilier scolar
colaboreaza pe tot parcursul anului scolar cu parintii si cadrele didactice,realizeaza
chestionare, ajuta la adaptarea curriculara a copiilor cu cerinte educationale
speciale,ajuta la identificarea solutiilor in problemele aparute.
Pe marginea analizei de nevoi, consilierul scolar intervine cu sedinte de
consiliere de grup pe tot parcursul anului scolar, atat pentru preventia unor
comportamente cat si pentru diminuarea comportamentelor nedorite, abordand teme
precum: „ Bullyng-ul si efectele sale”, „ Despre etichetare si porecle”,” Cum gestionez
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furia?”, „Cei 7 ani de-acasa”, „Unde ma indrept?”, „Gandesc si actionez pentru
succes”!
Incepand cu anul 2020-2021, se desfasoara pe site-ul scolii noastre si un program
nonformal de consiliere online cu parintii ce consta in publicare de articole informative
cu tematica diversa,articole postate saptamanal.O parte dintre temele abordate sunt:
„Blocajele emotionale la copii”, „Despre atacurile de panica”, „Timpul excesiv
petrecut pe internet”,” De ce mint copiii?”, „De ce copiii nu asculta?”.
La debutul fiecarui an scolar merg la clasele de inceput de ciclu scolar (clasele
pregatitoare si a V-a), pentru a prezenta ce face un consilier scolar in unitatea de
invatamant.
Le explic elevilor faptul ca de aceste servicii pot beneficia atat ei,cat si parintii
lor,de asemenea si cadrele didactice. Elevii trebuie sa stie ca sunt servicii gratuite care
se ofera la cerere si nu este nimeni obligat sa vina daca nu vrea. Totodata, ei trebuie sa
stie ca aceste discutii sunt confidentiale, iar in cazul elevilor minori trebuie sa existe
acordul scris al parintilor.
Elevii din scoala noastra sunt,cred eu, constienti de faptul ca in consilierul scolar
gasesc un sprijin atunci cand au nevoie. Aceasta o releva si faptul ca apeleaza destul
de des la serviciile de consiliere, pentru probleme precum: lipsa increderii in fortele
proprii, probleme de atentie si concentrare, lipsa motivatiei in invatare, probleme de
socializare dar si probleme ce tin de situatia familiala aflata in criza – divortul
parintilor,plecarea unuia dintre parinti in strainatate,etc.
Pentru consilierea acestor elevi sunt utilizate ca metode si instrumente:
conversatia, observatia,ascultarea activa, interviul, jocul de rol, jocuri pentru
stimularea creativitatii, imaginatiei,atentiei si dezvoltarii cognitive, povesti
terapeutice,s.a.
Pe parcursul pandemiei,parintilor li s-a oferit sprijin emotional prin intermediul
webinariilor cu teme precum: „ Strategii de adaptare la situatia provocata de virusul
Sars Cov-2”,” Dependenta elevilor de jocurile video si efectele sale”,etc.
Totodata, pe parcursul anului scolar elaborez si aplic chestionare de feed-back
pentru a avea o imagine asupra impactului activitatilor de grup si individuale realizate,
asupra elevilor, parintilor, tuturor factorilor implicati.
Particip si ma implic de asemenea in proiecte nationale si educative care implica
copii cu CES,copiii aflati in dificultate sau in situatii de viata precare dar si pentru
dobandirea unor abilitati sociale si psiho-emotionale utile in viata. Enumar aici cateva
programe din care am facut recent parte: „Craciun cu zambete”, „Proiectul national –
Si eu stiu,si eu pot!”, „Dezvoltarea abilitatilor psiho-emotionale si sociale la elevi”,etc.
Asadar, profesorul consilier scolar este o veriga foarte importanta in unitatea de
invatamant, reusind sa inlesneasca dialoguri si sa ajute in multe situatii conflictuale,
avand totodata grija sa raspunda nevoilor tuturor cererilor de cele mai multe ori, unor
cereri foarte mari.( un consilier scolar fiind arondat unui numar de 800 de elevi).
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ACTIVITĂ܉I REALIZATE
PENTRU PROMOVAREA IMAGINII UNITĂ܉II DE ÎNVĂ܉ĂMÂNT

Educatoare: Ro܈ioru Karina-Georgeta
Grădini܊a ,,Floare de Col ‘‘܊Bucure܈ti

Educa܊ia este cel mai puternic motor al schimbărilor sociale ܈i al dezvoltării, dar
pentru activarea acestui motor sunt necesare schimbări fundamentale, care să facă
posibilă dezvoltarea unei societă܊i echitabile , bazată pe cunoa܈tere. Ar trebui ca ܈coala
să ܊ină cont de marile schimbări ale lumii moderne ܈i să rec܊ioneze prima, schimbând
sistemul educa܊ional vechi cu unul modern. Este ciudat, dar sistemul educa܊ional este
deosebit de inert ܈i este cel care, de multe ori, se schimbă ultimul.
Deschiderea spre nou se realizează datorită cadrelor didactice pregătite, care
intervin în favoarea acestei dezvoltări continue a ܈colii. Analizând ceea ce se cere de
la unitatea de învă܊ământ, putem stabili ܈i cum anume o putem promova. Beneficiarii,
atât direc܊i, cât ܈i indirec܊i (elevii, părin܊ii, angajatorii) sunt cei ce intră în contact cu
mediul ܈colar, comunitatea fiind astfel influen܊ată de ܈coala.
Promovarea imaginii instituĠiei úi factorilor ce îúi asumă responsabilităĠile în
procesele de descentralizare úi asigurare a calităĠii este sus܊inută de personalizarea
ofertei educaĠionale la nivel instituĠional prin diversificarea úi flexibilizarea acesteia în
funcĠie de nevoile úi interesele partenerilor úi beneficiarilor procesului educational.
Crearea úi promovarea unei imagini instituĠionale pozitive în comunitate se realizează,
în primul rând, prin rezultatele educa܊ionale pozitive ale elevilor, părin܊ii fiind, în
principiu, primii interesa܊i de acest aspect.
Crearea acestei imagini se realizează prin fiecare cadru didactic din institu܊ie,
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educa܊ie
individualizată, adaptată la particularită܊ile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice
în strategii de predare atractive vor crea o imagine pozitivă asupra ܈colii. Promovarea
imaginii institu܊iei se realizeaza ܈i prin elaborarea unor proiecte la nivel local care să
vizeze multiplicarea experienĠei pozitive úi a exemplelor de bună practică în
managementul institu܊ional.
Activită܊ile extra܈colare sprijină promovarea imaginii institu܊iei ܈colare.
Activită܊ile de acest gen, cu o deosebită influen܊ă formativă, au la bază toate formele
de ac܊iuni turistice, ateliere de crea܊ie, concursuri ܈i parteneriate cu alte institu܊ii.
Activită܊ile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica ܈i creativă de a ocupa
timpul liber al elevilor, institu܊ia de învă܊ământ ce promovează astfel de activită܊i
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât ܈i jude܊ean sau
na܊ional. Activitatea extracurriculară e o componentă educaĠională valoroasă úi
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eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenĠie, adoptând el, în primul
rând, o atitudine deschisă ܈i inovativă, atât în modul de realizare al activităĠii, cât úi în
relaĠiile cu elevii, asigurând o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă
a elevilor.
Promovarea imaginii pozitive a institu܊iei ܈colare se realizează prin publicarea
tuturor reu܈itelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele
܈i produsele activită܊ilor. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu
doar că putem ܊ine la curent părin܊ii cu tot ce se întâmplă în ܈coala, dar putem promova
activită܊ile ܈i implicit ܈coala în cadrul căreia acestea se desfă܈oară.
Prin combaterea violen܊ei din unitatea ܈colară, reducerea incidentelor din cadrul
acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleran܊ei ܈i a unui spirit moral-civic
pozitiv în care elevii se integrează cu u܈urin܊ă, se creează, treptat, o imagine pozitivă a
܈colii.
În concluzie, imaginea ܈colii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce
a܈teaptă ܈i au nevoie: educa܊ie de calitate, accesul la ofertele educa܊ionale,
individualizarea învă܊ării, combaterea discriminării, reducerea violen܊ei, promovarea
unui comportament moral pozitiv ܈i participarea la activită܊i extra܈colare. ܇coala
noastră, în ochii comunită܊ii, este rezultatul unei munci constante.
Educa܊ia de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice,
fiecare contribuind individual asupra imaginii de ansamblu a institu܊iei ܈colare.
Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece această imagine pozitivă se
creează greu ܈i se poate pierde rapid.
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ACTIVITĂ܉ILE EXTRA܇COLARE CARTEA DE VIZITĂ A ܇COLII

Prof. Samson Claudia Angela
܇coala Gimnazială Ciocăne܈ti, Suceava

A promova o institu܊ie ܈colară înseamnă a încerca, prin cuvinte úi imagini, să
creezi cea mai bună imagine posibilă úi să convingi că produsul educaĠional oferit este
cel mai bun. O imagine pozitivă a institu܊iei de învă܊ământ are o influen܊ă covâr܈itoare
asupra succesului ei ܈i asupra percep܊iei în rândul comunită܊ii. Consider factorul
principal în crearea imaginii ܈colii îl reprezintă calitatea procesului instructiv-educativ,
cu alte cuvinte educa܊ia asociată cu calitatea cadrelor didactice. Ar trebui să nu existe
o diferen܊ă între imaginea proiectată ܈i imaginea reală. Prima este imaginea pe care
conducerea ܈colii dore܈te să o promoveze în interiorul ܈i în exteriorul său, pe baza
propriiilor standarde ܈i interese, ܈i care nu ar trebui să intre în contradic܊ie cu imaginea
reală.
Utilizatorii care vor să beneficieze de serviciile oferite de ܈coală se ghidează în
op܊iunile lor după această imagine propusă de ܈coală, ܈i într-o educa܊ie de calitate,
aceasta ar trebui să reflecte imaginea reală a ܈colii. Promovarea imaginii institu܊iei se
realizează prin elaborarea unor proiecte la nivel local, jude܊ean, interjude܊ean sau
na܊ional care să vizeze multiplicarea experienĠei pozitive úi a exemplelor de bună
practică în managementul instituĠional.
Imaginea ܈colii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce au ace܈tia
nevoie: educa܊ie de calitate, accesul la ofertele educa܊ionale, individualizarea învă܊ării,
combaterea discriminarii, reducerea violentei, promovarea unui comportament moral
pozitiv, ܈i participarea la activita܊i extra܈colare. Imagine ape care ܈i-a creat-o ܈coala
noastră în ochii comunită܊ii, este rezultatul unei munci constante.
Educa܊ia de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice,
fiecare contribuind individual asupra imaginii de ansamblu a institu܊iei ܈colare. Ea
devine vizibilă prin publicarea tuturor rezultatelor pe re܊elele sociale, în mediul online,
asigurând astfel comunicarea cu to܊i beneficiarii direc܊i ܈i indirec܊i Responsabilitatea
aceasta este în mâinile noastre, deoarece această imagine pozitivă se construie܈te în
timp.
Anul acesta ܈colar, elevii ܇colii Gimnaziale Ciocăne܈ti au fost implica܊i în
proiecte frumoase, care să le pună în valoare poten܊ialul creator, sprititul civic, dorin܊a
de afirmare. Pentru că suntem o comunitate ܈colară relativ restrânsă, proiectele se
derulează la nivelul întregii ܈coli, fiecare clasă încercând să-܈i particularieze
activită܊ile. În felul acesta, atunci când realizăm evaluarea proiectelor, ne putem bucura
împreună de eforturile muncii noastre. Promovarea imaginii pozitive a institu܊iei
܈colare se realizează prin publicarea tuturor reu܈itelor, internetul devenind cel mai
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uzual mod de a face vizibile activită܊ile derulate. Cu ajutorul unui site, a platformei
Facebook, nu doar că putem ܊ine la curent părin܊ii cu tot ce se întâmplă în ܈coală, dar
putem promova activită܊ie ܈i implicit ܈coala în cadrul căreia acestea se desfă܈oară. O
parte dintre activită܊ile în care au fost implica܊ii elevii ܇colii Gimnaziale Ciocăne܈ti,
Suceava au devenit vizibile pe pagina de Facebook a ܈colii.
LET'S DO IT, ROMÂNIA! LET'S DO IT, SUCEAVA! LET'S DO IT,
CIOCĂNE܇TI!
Alături de profesorii lor, elevii ܇colii Gimnaziale Ciocăne܈ti, au răspuns
invita܊iei Asociatiei Biosilva ܈i Organizatiei Institutul Bucovina de a participa la Ziua
de Cură܊enie Na܊ională Let's Do It România pe 25 septembrie 2021!

SĂ ÎMBLÂNZIM VIOLEN܉A CU UN ZÂMBET!
În data de 1 octombrie 2021, elevii ܈i pre܈colarii de la ܇coala Gimnazială
Ciocăne܈ti au încercat, alături de profesorii lor, să marcheze Ziua Interna܊ională a
Zâmbetului, Ziua Interna܊ională a Baloanelor Colorate ܈i Ziua Mondială a
Nonviolen܊ei. Într-o atmosferă plină de culoare ܈i zâmbet, fiecare clasă ܈i-a
personalizat activitatea: ”Puterea zâmbetelor”, ”Zâmbim, nu suntem violen܊i”,
”Alungăm mon܈trii violen܊ei”, ”Zâmbete ܈i baloane colorate”, ”Să îmblânzim violen܊a
cu un zâmbet”, ”Înăl܊ăm zâmbete colorate”.Ce-am învă܊at din aceste activită܊i?! Că
lumea e frumoasă dacă gândim pozitiv, că noi suntem mai frumo܈i când zâmbim, că o
lume nonviolentă e plină de culoare ܈i zâmbet. A܇A ARATĂ EA!!!

INIMI ÎN CARE LOCUIE܇TE DRAGOSTEA DE ܉ARĂ
În conútiinĠa tuturor românilor, 1 Decembrie 1918 este simbolul naúterii
României, zi păstrată în suflet ca o icoană la care să ne închinăm mereu. Într-o
atmosferă de sărbătoare, Ziua NaĠională a României a fost marcată úi în acest an de
elevii ùcolii Gimnaziale Ciocăne܈ti care, cu emo܊ie în suflet ܈i lumină în priviri, úi-au
exprimat prin interpretare de cântece patriotice úi recitare de versuri dragostea de neam
܈i mândria de a fi români.


715

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, februarie, 2022
Derulată în cadrul Proiectului Educa܊ional ”Inimă de român”, activitatea
desfă܈urată la Casa de Cultură ”Florin Gheucă” din Ciocăne܈ti în colaborare cu
Primăria Comunei Ciocăne܈ti, Consiliul Local Ciocăne܈ti ܈i Asocia܊ia Culturală FAIR
PLAY, Gura Humorului a constituit un elogiu adus celor au scris cu jertfă numele
neamului românesc în lume. Îmbrăca܊i în costume populare, cu emo܊ia ܈i inocen܊a
copilăriei, elevii ܈colii au participat la cea de-a patra edi܊ie a Concursului de recitare
de poezie patriotică ”Inimă de român”. ܇i grupul de folk al ܈colii a marcat prin cântec
această zi specială, alături de poetul Sorin Poclitaru ܈i de artista de muzică folk ܇tefania
Iacob.

CRĂCIUNUL SE POARTĂ ÎN SUFLET!
Sărbătoarea Crăciunului este ܈i sărbătoarea colindelor străbune care vin din
adâncul istoriei ܈i străbat veacurile acestei lumi ܈i pe care avem datoria să le ducem
mai departe.Vechile datini române܈ti ne ajută în fiecare an să sim܊im atmosfera plină
de căldură ܈i veselie a sărbătorilor de iarnă. De aceea, la ܇coala Gimnazială Ciocăne܈ti
am decis realizarea unui proiect educativ “Crăciunul se poartă în suflet” prin care să
reînviem atmosfera de sărbătoare pe care o aduce, odată cu sosirea ei, iarna.
Ne-am propus activită܊i minunate: Crăciunul din clasa mea - decorarea fiecărei
săli de clasă în spiritul Crăciunului - împodobirea bradului clasei, a bradului de pe holul
܈colii, confec܊ionarea unor coroni܊e de Crăciun cu care să se împodobească u܈ile sălilor
de clasă; Globuri cu suflet - ateliere de confec܊ionare a unor obiecte de Crăciun cu
scopul de a fi comercializate în cadrul Târgului de Crăciun organizat la Casa de Cultură
”Florin Gheucă” Ciocăne܈ti; Mă܈ti de Anul Nou - confec܊ionarea unor mă܈ti specifice
obiceiurilor de Anul Nou, realizarea unei expozi܊ii pe holul ܈colii;Pove܈ti sub bradul
de Crăciun - lectura unor texte având ca tematică sărbătorile de iarnă;Po܈ta Crăciunului
- mesaje de Crăciun; Felicitări simple adresate colegilor de ܈coală/clasă, profesorilor
sau personalului administrativ al ܈colii; Colind de Crăciun - pregătirea unui program
artistic : poezii , cântece de iarnă, colinde ܈i obiceiuri de Crăciun ܈i de Anul Nou,
scenete; Dulcele ecou al colindelor - elevii fiecărei clase vor colinda profesorii din
cancelarie; Prezentarea programului artistic la Casa de Cultură”Florin Gheucă”
Ciocăne܈ti; Organizarea unui Târg de Crăciun cu obiectele ܈i decora܊iunile
confec܊ionate de către copii. Banii stân܈i au fost folosi܊i de Comitetul de părin܊i al ܈colii
pentru achizi܊ionarea de căr܊i pentru biblioteca ܈colară.
Acestea sunt doar câteva dintre activită܊ile în care au fost implica܊i elevii ܇colii
Gimnaziale Ciocăne܈ti, iar publicarea lor pe site-ul ܈colii au pus în lumină eforturile
noastre de a promova un învă܊ământ de calitate, atractiv ܈i diversificat, care să
valorizeze aptitudinile elevilor ܈i poten܊ialul lor creator. Promovate online, aceste
ac܊iuni reprezintă cartea de vizită a ܈colii, imaginea noastră ca intitu܊ie în comunitatea
locală ܈i în afara ei.
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Proiect educa܊ional
Integritate culturală în spa܊iu European


Sandu Iuliana


,,Înlăuntrul nostru suntem la fel, cultura e singura care face diferenаa.’’ Confucius
An Юcolar 2021-2022
Titlul proiectului: Integritate culturală în spa܊iu European
Scopul proiectului:
Formarea constiin܊ei de sine, a identită܊ii na܊ionale prin cunoa܈terea
valorilor culturii na܊ionale. Încurajarea învăĠării limbilor străine pentru a întări
multilingvismul úi înĠelegerea interculturală, promovarea bogăĠiei lingvistice úi
culturale a Europei, bogăĠie care trebuie păstrată úi cultivată.
Argument:
Acest proiect este unul interdisciplinar ce urmare܈te promovarea culturii
române în spa܊iul european ܈i încurajarea studiului limbilor străine prin familiarizarea
elevilor cu spa܊iul cultural românesc ܈i francez. Conform ideii că lumea se bazează pe
principiul culturilor, obiceiurilor, credinĠelor úi limbilor, investiĠia în educaĠia
multilingvistă a elevilor reprezintă investiĠia cea mai sigură într-un viitor prosper.
Cultura română s-a dezvoltat si sedimentat in decursul a mii de ani, fiind una din
cele mai vaste culture europene. Ea constituie ansamblul de valori materiale si
spirituale produse pe teritoriul României. Importanta promovarii acesteia fiind crucială
atât pentru păstrarea valorilor române܈ti, cât ܈i pentru imbogatirea culturii europene.
Acest fapt va umple golurile pe care încă le are cultura europeana. Cultura este o armă
potrivită pentru a distruge percep܊ia gresită despre poporul român. De܈i s-a dezvoltat
in urma marilor culturi europene, ramâne o cultură care are foarte multe de oferit.
De܊inem scriitori talenta܊i, sculptori si pictori iscusi܊i, chiar inovatori ai întregii lumi.
Tocmai de aceea este importantă promovarea culturii române în spa܊iul European la un
nivel mai înalt decât se face in prezent.
Promovarea culturii române în spatiul European ne va ajuta sa ne men܊inem
valorile pozitive intacte, fiind astfel imposibil de acaparat de culturile promovate in
mod abuziv, culturi care de multe ori transmit valori nepotrivite pentru spatiul român,
cât si European. Teoria “formelor fara fond”, scrisă de Titu Maiorescu avea temei in
acesta direc܊ie. Copia este tot timpul mai slab cotată decat originalul, însa promovarea
originalului român poate incheia acest cerc vicios al împrumutării de cultură. De aceea,


717

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, februarie, 2022
înainte de a promova cultura română în spa܊iul European, trebuie promovată în spa܊iul
carpato-danubiano-pontic, pe teritoriile locuite de români, mai ales in rândul tinerilor.
Immanuel Kant spunea “ Un popor fara cultură este u܈or de manipulat”, in aceea܈i
direc܊ie românul Nicolae Iorga spunea : Fără steag de cultură, un popor e o gloată, nu
o oaste”. Cultura este astfel steagul românilor.
Cultura română în spatiul European are o importan܊ă uria܈ă, atât pentru păstrarea
culturii proprii împoriva puternicului val de constrângeri din afară,cât si pentru a face
cunoscută ambi܊ioasa noastră cultură, pe cât de fragilă, pe atât de discretă, dar ܈i
uimitoare. Profesorilor de limbi străine le revine astfel un rol esenĠial în construirea
unei lumi a multilingvismului. Dozând corect competenĠele lingvistice úi cele
pedagogice, ei le pot trezi elevilor lor un entuziasm pentru cunoaúterea limbilor străine,
care îi va însoĠi pe tot parcursul vieĠii.
Obiectivele proiectului:
x Promovarea valorilor culturale na܊ionale în rândul elevilor
x Dezvoltarea competen܊elor lingvistice ܈i a creativită܊ii prin realizarea unor
crea܊ii literare
x Valorizarea poten܊ialului creativ ܈i cultivarea talentului elevilor în plan artistic
܈i literar
x Familiarizarea elevilor cu tradi܊iile ܈i sărbătorile spa܊iului cultural român ܈i
francez
x Utilizarea platformei classroom în desfă܈urarea activită܊ilor
Grupul ܊intă: Elevii claselor liceale din cadrul Liceului Tehnologic “ Tudor
Vladimirescu’’
Responsabil proiect: Sandu Iuliana
Colaboratori: CDI
Termen de desfă܈urare: Anul ܈colar 2021-2022
Locul de desfă܈urare: Liceul Tehnologic “ Tudor Vladimirescu”
Activită܊ile proiectului:
Nr. Data/
Crt. termen
1



26
Septembrie
2021

Tema

Mijloace de realizare

Responsabili

-prezentarea
unor
materiale Prof. Sandu
Ziua
privind originea ܈i evolu܊ia limbii Iuliana
europeană a ܈i a poporului român
limbilor
- prezentarea unui material power
străine
point privind semnifica܊ia zilei de
26 septembrie
-prezentarea de către elevii clasei
XI-a A de materiale privind
sărbătorile celebrate în Fran܊a ܈i
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edificii culturale din marile ora܈e
franceze
-material PPT cu tradi܊ii de
Crăciunul Craciun în România ܈i Fran܊a
în
spaаiul -eseuri cu tema" Craciunul
european
copilăriei mele"
-desene reprezentative
-colinde în limbile română ܈i
franceză
-desene ܈i decora܊iuni de Crăciun
Celebrarea -prezentarea unui material power
iubirii
în point privind via܊a ܈i opera lui
spaаiu
Eminescu
european
-recitarea de poezii
Eminescu- -desene
simbol
al -referate "Teme ܈i motive
culturii
romantice în lirica eminesciană"
europene
-expozi܊ie de căr܊i

2.

Decembrie
2021

3.

Ianuarie
2022

4.

Martie
2022

Literatură Юi - Vizionarea unor secven܊e din
cinematogra filmul ,,Morome܊ii,,
fie
-Prezentarea unui material ppt
despre opera scriitorului Marin
Preda
-Elevii clsei a-XII-a A prezintă
recenzii asupra romanului
,,Morome܊ii,,, analiza
asemănărilor sau deosebirilor
între film ܈i carte în principalele
scene din roman.

Aprilie
2022

Lumină din
suflet

5.

-expozi܊ie pascală cu felicitări ܈i
ouă încondeiate
-prezentari ale tradi܊iilor ܈i
obiceiurilor de Pa܈te din spa܊iul
cultural român ܈i francez prin
materiale ppt sau prezentări
libere
- realizarea de desene
reprezentative

Metodele de educa܊ie non-formală utilizate:
 Sesiuni interactive, dialoguri
 Studii de caz
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Prezentări ppt
Eseuri
Realizarea de afi܈e pentru promovarea simbolurilor culturale europene
Realizarea de portrete/desene ale scriitorilor români
Dezbateri
Chestionare

A܈teptări:
-Implicararea cadrelor didactice ܈i a elevilor pentru desfă܈urarea de activită܊i
extracurriculare
-Participarea unui numar cât mai mare de cadre didactice ܈i elevi pentru a desfă܈ura
activită܊i în cadrul acestui proiect
-Încurajarea elevilor de a participa úi în cadrul altor proiecte similare;
-Valorificarea cuno܈tin܊elor de la orele de curs
-Cre܈terea stimei de sine prin punerea în valoare a studiului individual în afara orelor de
curs
- Dezvoltarea competivită܊ii la nivelul fiecărei clase ܈i a fiecărui elev în cadrul echipei de
lucru
Valorificarea proiectului:
Pe parcursul derulării proiectului vor fi popularizate activita܊ile în cadrul ܈colii
܈i al comunită܊ii.
Produse finale:
x expoziĠii, albume foto (expozitii, afi܈e, postere, colaje, etc );
x pliante, fluturaúi, ghid de bune practici
x mape (crea܊iile literare si plastice, fi܈e concurs de cunostin܊e);
Modalită܊i de evaluare:
z
z
z
z
z

Observatii pe parcursul derulării proiectului;
Mape, albume cu materiele adunate/realizate în timpul activita܊ilor
ActivităĠile proiectului vor fi promovate pe pagina web a úcolii.
Înmânarea de diplome participanĠilor, parteneri, organizatori si coordonatori
Diseminarea se va realiza prin crearea unui panou cu fotografii de la activităĠi
܈i prin realizarea unui raport final.
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PROMOVAREA IMAGINII ܇COLII

Prof. Înv. Pre܈colar: Sandu Ottilia
G. P. P. NAPSUGAR / RAZĂ DE SOARE
SF. GHEORGHE, Jud. Covasna

Promovarea imaginii instituĠiei úi factorilor ce îúi asumă responsabilităĠile în
procesele de descentralizare úi asigurare a calităĠii este sus܊inută de personalizarea
ofertei educaĠionale la nivel instituĠional prin diversificarea úi flexibilizarea acesteia în
funcĠie de nevoile úi interesele partenerilor úi beneficiarilor procesului educational.
Crearea úi promovarea unei imagini instituĠionale pozitive în comunitate se
realizează, în primul rând, prin rezultatele educa܊ionale pozitive ale elevilor, părin܊ii
fiind, în principiu, primii interesa܊i de acest aspect. În zilele noaste, unitatea de
învă܊ământ trebuie să fie pregătită să facă fa܊ă unor cerin܊e tot mai complexe din partea
societă܊ii contemporane ܈i să î܈i revendice locul său în via܊a copiilor pe care îi educă
dar ܈i în centrul comunită܊ii.
Cerin܊ele beneficiarilor fac din unitatea de învă܊ământ un cadru viu, un mediu în
continua schimbare. Internetul, privit cu reticen܊ă ini܊ial, a devenit acum un mediu de
promovare nelimitat, prin care o ܈coala î܈i poate construi o imagine. Deschiderea spre
nou se realizează datorită cadrelor didactice pregătite, care intervin în favoarea acestei
dezvoltări continue a ܈colii. Analizând ceea ce se cere de la unitatea de învă܊ământ,
putem stabili ܈i cum anume o putem promova. Beneficiarii, atât direc܊i, cât ܈i indirec܊i
(elevii, părin܊ii, angajatorii) sunt cei ce intră în contact cu mediul ܈colar, comunitatea
fiind astfel influen܊ată de ܈coala.
Crearea acestei imagini se realizează prin fiecare cadru didactic din institu܊ie,
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educa܊ie
individualizată, adaptată la particularită܊ile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice
în strategii de predare atractive vor crea o imagine pozitivă asupra ܈colii. Promovarea
imaginii institu܊iei se realizeaza ܈i prin elaborarea unor proiecte la nivel local care să
vizeze multiplicarea experienĠei pozitive úi a exemplelor de bună practică în
managementul institu܊ional.
Activită܊ile extra܈colare sprijină promovarea imaginii institu܊iei ܈colare.
Activită܊ile de acest gen, cu o deosebită influen܊ă formativă, au la bază toate formele
de ac܊iuni turistice, ateliere de crea܊ie, concursuri ܈i parteneriate cu alte institu܊ii.
Activită܊ile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica ܈i creativă de a ocupa
timpul liber al elevilor, institu܊ia de învă܊ământ ce promovează astfel de activită܊i
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât ܈i jude܊ean sau
na܊ional. Activitatea extracurriculară e o componentă educaĠională valoroasă úi
eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenĠie, adoptând el, în primul
rând, o atitudine deschisă ܈i inovativă, atât în modul de realizare al activităĠii, cât úi în
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relaĠiile cu elevii, asigurând o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă
a elevilor.
Promovarea imaginii pozitive a institu܊iei ܈colare se realizează prin publicarea
tuturor reu܈itelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele
܈i produsele activită܊ilor. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu
doar că putem ܊ine la curent părin܊ii cu tot ce se întâmplă în ܈coala, dar putem promova
activită܊ile ܈i implicit ܈coala în cadrul căreia acestea se desfă܈oară.
Prin combaterea violen܊ei din unitatea ܈colară, reducerea incidentelor din cadrul
acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleran܊ei ܈i a unui spirit moral-civic
pozitiv în care elevii se integrează cu u܈urin܊ă, se creează, treptat, o imagine pozitivă a
܈colii.
În concluzie, imaginea ܈colii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce
a܈teaptă ܈i au nevoie: educa܊ie de calitate, accesul la ofertele educa܊ionale,
individualizarea învă܊ării, combaterea discriminării, reducerea violen܊ei, promovarea
unui comportament moral pozitiv ܈i participarea la activită܊i extra܈colare. ܇coala
noastră, în ochii comunită܊ii, este rezultatul unei munci constante.
Educa܊ia de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice,
fiecare contribuind individual asupra imaginii de ansamblu a institu܊iei ܈colare.
Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece această imagine pozitivă se
creează greu ܈i se poate pierde rapid.
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Proiectul de parteneriat modalitate de promovare a imaginii ܈colii

Sârb Marinela Lucia
܇coala Gimnazială, Crăciunelu de Jos, jud. Alba

Titlul proiectului: „Tezaurul local-oameni, locuri, traditii, obiceiuri”
Durata proiectului: 2 ani
Parteneri:
ùcoala Gimnazială Crăciunelu de Jos
GrădiniĠa cu program normal, Crăciunelu de Jos
ùcoala Gimnazială „ Aron Cotruú”, Cergău Mare
Argument
În realizarea acestui proiect am pornit de la dorinĠa de a insufla elevilor poate
cel mai de preĠ lucru pe care îl moúteneúte o naĠiune úi anume tradiĠia. TradiĠia este
ghidul nostru, care din cele mai vechi timpuri ne ajută să descoperim valori precum
hărnicia, adevărul úi virtutea.
Credem că fiecare copil trebuie să cunoască tradiĠia poporului său, pentru a úti
de unde îúi are rădăcinile, pentru ca să descopere frumuseĠile acestora. Frumosul
sensibilizează elevii úi trezeúte în ei sentimente, imagini inedite, plăcere, acesta fiind
văzut úi perceput în moduri diferite. Prezentul proiect este un bun prilej de a stabili
relaĠii de prietenie dar úi de competiĠie.
Scopul proiectului:
x
x
x
x

Promovarea valorilor tradiĠionale strămoúeúti;
Implementarea unor cântece úi dansuri populare româneúti
Stabilirea unor relaĠii de prietenie între elevii din úcolile partenere ;
Dezvoltarea spiritului de colaborareîntre copii, în vederea realizării sarcinilor
date;
Obiective specifice:
x Să cunoască semnificaĠia unor evenimente exprimând tradiĠii úi obiceiuri locale:
culturale, religioase;
x Să cunoască, să aprecieze úi să îmbrace costume populare pentru diferite
evenimente;
x Să redea poezii, cântece, colinde, dansuri;
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x Să realizeze lucrăriúidramatizări úisă participle activ la toate activităĠile propuse
în proiect;
x Să manifeste stări affective positive în relaĠiile cu cei din jur cum ar fi: toleranĠa,
prietenia, armonia, respect în relaĠia cu copiii de altă etnie;
Resurse:
a) Umane: directori, cadre didactice, elevi, familiile, reprezentanĠi ai autorităĠilor
locale
b) Materiale: materiale pentru lucrări practice, diplome, fotografii , CD-uri.
c) Financiare: sume diferite pentru cheltuieli de transport suportat de Comitetul
de părinĠi ale claselor participante.
d)Temporale: ActivităĠile se desfăúoară pe parcursul anilor úcolari 2018/2019;
2019/2020
ActivităĠi de informare úi documentare:
Ͳ întâlniri periodice între coordonatori de proiect
Ͳ întâlniri cu părinĠii elevilor
Ͳ întâlniri cu reprezentanĠi ai comunităĠii locale
ActivităĠi comune:
x Vizitarea obiectivelor turistice din zona localităĠilor în care se află úcolile
participante
x SusĠinerea programelor artistice
x ùezătoare
ModalităĠi de evaluare:
x Acordarea unor diplome pentru realizarea unor lucrări ale copiilor realizate în
proiect
x Programe artistice cu ocazia sărbătorilor în prezenĠa părinĠilor, a autorităĠilor
locale
x Fotografii de la activităĠi
x Portofoliul învăĠătoarelor

x Mediatiarea activitatilor comune in presa locala
Rezultatele aúteptate ca urmare a implementării proiectului :



Dezvoltarea sentimentelor de respect úi apreciere a valorilor tradiĠionale
Receptarea frumosului din arta populară
Implicarea altor clase, a comunităĠii, a familiilor copiilor
Creúterea calităĠii procesului de învăĠământ prinr ealizarea unor teme activparticipative
Ͳ Vor lega prietenii cu elevii úcolii partenere

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
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Calendarul activităĠilor
Nr.
Crt.

Tema activităĠii

Perioada

Locul activităĠii

1.

Încheierea de parteneriate între
instituĠiile partenere. Elaborarea
proiectului

Octombrie

ùcolile
participante

2.
3.

Prezentarea proiectului
Să ne cunoastem!
Program artistic la Căminul Cultural
Prezentarea costumelor populare,
colinde specifice zonei

Noiembrie

Sălile de clasă

Decembrie

Căminul Cultural
Crăciunelu de Jos

4.

5.

6.

7.
8.

ExpoziĠie de mărĠiúoare úi felicitări

Martie

Elemente de Obiceiuri Pascale din zona
noastră;Realizarea unui schimb de
fotografii între úcolile participante
Aprilie
reprezentand obiceiuri úi tradiĠii locale;
Realizarea unei expoziĠii în fiecare
úcoală participantă;
Z Ziua Copilului e azi úi Ziua Prieteniei - concurs de desene pe asfalt cu tema
,,Copiii úi copilăria”- desfăúurat pe grupe Iunie
mixte, cu acordare de diplome de
participare tuturor copiilor;
„BogăĠiile toamnei”- realizarea unui
schimb de lucrări cu materiale din
natură specifieâce anotimpului de
toamnă
„ Am plecat să colindăm”
-Colinde úi obiceiuri de Crăciun



ùcoala
Gimnazială,
Crăciunelu de Jos
ùcolile
participante

Decembrie

ùcoala
Gimnazială
Cergăul Mare
ùcoala
Gimnazială ,
Crăciunelu de Jos
ùcoala
Gimnazială
Cergăul Mare

ExpoziĠie de mărĠiúoare úi felicitări

Martie

“Încondeiatul ouălor”
- prezentarea tradiĠiei creútine a
încondeierii ouălor;

Aprilie
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ùcolile
participante

Octombrie

9.

10.

ùcoala
Gimnazială
Cergăul Mare
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11.



,, Am devenit úi vom rămâne prieteni ”
- evaluarea proiectului:
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Iunie
ùcolile
participante
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PROMOVAREA IMAGINII ܇COLII


Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi” – One܈ti
Profesor: Sarca - Jugaru Lavinia

Crearea úi promovarea unei imagini instituĠionale pozitive în comunitate se
realizează, în primul rând, prin rezultatele educa܊ionale pozitive ale elevilor, părin܊ii
fiind, primii interesa܊i de acest aspect.
Este foarte importantӽ existen܊a unor strategii de marketing în promovarea
imaginii ܈colii,pentru a atrage elevi către ܈coala,pentru a-i păstra sau a face cunoscută
activitatea acesteia. Promovarea imaginii instituĠiei este sus܊inută de personalizarea
ofertei educaĠionale la nivel institutional, prin diversificarea úi flexibilizarea acesteia
în funcĠie de nevoile úi interesele partenerilor úi beneficiarilor procesului educa܊ional.
Promovarea imaginii institu܊iei se realizeaza ܈i prin elaborarea unor proiecte la
nivel local,national ܈i interna܊ional care să vizeze multiplicarea experienĠei pozitive úi
a exemplelor de bună practică în managementul institu܊ional.
Deúi toĠi părinĠii afirmă că îúi lasă copiii să decidă traseul liceal pe care doresc
să-l urmeze, s-a observat faptul că tot ei sunt cei care hotărăsc în numele copiilor, în
funcĠie de imaginea pe care o are úcoala în comunitate. De-a lungul timpului s-au
utilizat multe modalităĠi de promovare a imaginii úcolii: prin rezultate la concursuri
úcolare úi olimpiade, rezultate la examene naĠionale, târguri de meserii, trasee
didactice, vizite în úcoli, filmuleĠe de prezentare a úcolii în cadrul lectoratelor cu
părinĠii, sesiuni de comunicări, conferinĠe organizate de úcoală, activităĠi extraúcolare
etc.
Motivarea elevilor printr-o educa܊ie individualizată, adaptată la particularită܊ile
elevului, folosirea mijloacelor tehnologice în strategii de predare atractive vor crea o
imagine pozitivă asupra ܈colii. Activită܊ile extracurriculare dau o alternativă sănătoasă,
practică ܈i creativă de a ocupa timpul liber al elevilor, institu܊ia de învă܊ământ ce
promovează astfel de activită܊i beneficiind de imaginea pozitivă binemeritată, atât la
nivel local, cât ܈i jude܊ean sau na܊ional.
Activitatea extracurriculară e o componentă educaĠională valoroasă úi eficientă
căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenĠie, adoptând el, în primul rând, o
atitudine deschisă ܈i inovativă, atât în modul de realizare al activităĠii, cât úi în relaĠiile
cu elevii, asigurând o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor.
Prin prezentarea diverselor activită܊i ce au fost derulate în ܈coala noastră, imaginea
܈colii a fost vizibil îmbunătă܊ită, iar atitudinea unora s-a schimbat. Uneori chiar ܈i
stimularea participării cadrelor didactice ܈i elevilor la conferin܊e, simpozioane,
parteneriate poate reprezenta o strategie de marketing, deoarece prin modul pe care se
fac cunoscu܊i stârnesc interesul pentru cunoa܈terea institu܊iei pe care o reprezintă ܈i
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imaginea ܈colii este astfel îmbunătă܊ită. Consider că orice ac܊iune realizată ce vizează
܈coala, cu scop pozitiv, poate fi transformată într-o strategie de marketing, indiferent
dacă ܈coala se găse܈te în mediul rural sau urban. ܇coala noastră, în ochii comunită܊ii,
este rezultatul unei munci constante. Promovarea imaginii pozitive a institu܊iei ܈colare
se realizează prin publicarea tuturor reu܈itelor, internetul devenind cel mai uzual mod
de a face accesibile rezultatele ܈i produsele activită܊ilor. Cu ajutorul unui site, a unui
email sau a unei platforme, nu doar că putem ܊ine la curent părin܊ii cu tot ce se întâmplă
în ܈coala, dar putem promova activită܊ile ܈i implicit ܈coala în cadrul căreia acestea se
desfă܈oară.
Scolile care au acces la mai multe resurse ale comunită܊ii (umane, materiale,
informa܊ionale, tehnologice) pot dezvolta forme de manifestare ale parteneriatului
scoală – comunitate diverse si centrate pe nevoile comunită܊ii.
Educa܊ia de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice,
fiecare contribuind individual asupra imaginii de ansamblu a institu܊iei ܈colare.
Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece această imagine pozitivă se
creează greu ܈i se poate pierde rapid. Putem afirma că implicarea părin܊ilor úi a
celorlalĠi membri ai comunităĠii în viaĠa úcolii are o importanĠă deosebită în
promovarea principiilor unei úcoli incluzive. ܇coala ܈i familia urmăresc acelaúi scop,
formarea tinerilor pentru a deveni personalitãĠi multilateral dezvoltate care să poată
face faĠă dinamicii sociale, schimbărilor profunde din societate. A܈adar, ܈coala este
locul unde toĠi membri comunităĠii pot să îúi aducă contributia, locul unde se
promovează sentimente de solidaritate pentru elevi úi părinĠi.
Parteneriatele dintre ܈coală ܈i familie pot ajuta profesorii în munca lor,
perfec܊ionează abilită܊ile ܈colare ale elevilor, îmbunătă܊esc programele de studiu ܈i
climatul ܈colar, îmbunătă܊esc abilită܊ile educa܊ionale ale părin܊ilor, dezvoltă abilită܊ile
de lideri ale părin܊ilor, conectează familiile cu membrii ܈colii.

Bibliografie:
1. ܇i܈can, E. “Evolu܊ii ܈i tendin܊e în dezvoltarea marketingului educa܊ional: aspecte
teoretice ܈i
metodologice”, Revista “Economica”, nr.1(95), pp. 6-17, 2016, on line,
http://oaji.net/articles/2016/14251463124739.pdf;
2. Mitran, P.C. “Politici de marketing în sistemul de educaĠie úi învăĠământ”, note
de curs
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PRE܇COLARII ÎN ONLINE

Scutaru Violeta - Liliana
Prof. învă܊ământ pre܈colar special
Grădini܊a Specială - Fălticeni

După un anumit număr de ani la catedră, având experien܊ă în specialitate ܈i cu
rezultate certificate ajungem să ne spunem la un moment dat că noi ܈tim totul, nu prea
mai avem ce învă܊a ܈i nu prea ne mai sim܊im atra܈i de cursurile de perfec܊ionare care
ni se par cu acela܈i con܊inut dar cu un titlu schimbat. Cred că mă aflam oarecum în acel
punct în anul ܈colar 2019/2020, când am fost to܊i bulversa܊i de epidemia de Covid 19.
După perioada de vacan܊ă, când s-a implementat conceptul de învă܊ământ online mă
vedeam în fa܊a a ceva nou ܈i fiind obi܈nuită să văd finalitatea actului educational,
dorind ca, de obicei, să pot fi aproape de copil, să-l îndrum, să-i explic suplimentar
unde este cazul (lucrez în învă܊ământul pre܈colar special) a trebuit să mă adaptez în
acel moment la noua paradigmă a muncii dictate de tehnologie.
Primele zile de învă܊ământ online au fost frustrante pentru noi, cadrele didactice
de la grupă, apăreau obstacole ܈i ne întrebam dacă facem bine ceea ce facem. Acum
pot spune că dacă te ܊ii într-adevăr de treabă, ajungi să ܈tii ceva, ܈tiind că ai pornit dintrun punct în care nu ܈tiai nimic.
La nivel pre܈colar educatoarea nu poate realiza învă܊area online fără sprijinul ܈i
colaborarea părin܊ilor, fra܊ilor mai mari sau a bunicilor. Din această cauză, realizarea
activită܊ilor sincron au fost net inferioare ca număr celor asincron postate în grupul
Facebook care era înfiin܊at, spre norocul nostru de doi ani, din momentul intrării în
grupa mică a copiilor. Pentru ca procesul de învă܊are să se desfă܈oare în condi܊ii cât
mai bune am avut permanent discu܊ii cu părin܊ii ܈i familiile copiilor, am distribuit
fiecărui copil săptămânal materiale cu indica܊ii ܈i recomandări pentru realizarea
temelor propuse. La începutul fiecărei săptămâni părin܊ii erau anun܊a܊i despre tema ce
urma să fie desfă܈urată. Am încercat să propunem activită܊i cât mai atractive care să se
încadreze în temele propuse la începutul anului ܈colar. Pentru realizarea activită܊ilor
asincron am căutat linkuri, activită܊i filmate de către noi, cadrele didactice de la grupă
sau de către alte cadre didactice, jocuri care au putut fi realizate în familie ܈i în acela܈i
timp am asigurat materialele necesare săptămânal. Părin܊ii au realizat temele propuse,
atunci când au avut timpul necesar ܈i s-au străduit să păstreze ritmul pentru a nu exista
goluri între temele planificate .
Cu toate acestea noi, cadrele didactice, nu am pus presiune pe părin܊i. Părin܊ii nu
trebuie să desfă܈oare activită܊i metodice ci să ajute copilul în rezolvarea unor fi܈e, să-i
fie partener de joacă. Cel mai important lucru pentru pentru un copil este să fie ajutat
să devină independent. Astfel am sugerat părin܊ilor să-܈i obi܈nuiască copilul să meargă
singur la toaletă, să se îmbrace cu cât mai pu܊in ajutor posibil, să-܈i lege ܈ireturile la
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pantofi, să-܈i pună jucăriile la locul lor după ce se joacă ܈i alte activită܊i repetitive
necesare pentru formarea ܈i consolidarea deprinderilor.
Pandemia i-a ܊inut pe copii departe de prietenii lor reducându-le oportunită܊ile
de a învă܊a să interac܊ioneze cu ceilal܊i. Trecerea de la procesul instructiv-educativ
desfă܈urat în cadrul grupului educa܊ional ܈i bazat pe rela܊ii psihologice directe la
derularea activită܊ii didactice exclusiv prin mijloace moderne poate conduce la
schimbări perceptive ale procesului educa܊ional. Copiii de vârstă pre܈colară au nevoie
să comunice, să rela܊ioneze cu ceilal܊i copii dar ܈i cu adul܊ii, în această perioadă se
dezvoltă deprinderi de autoservire, comportare, igienice de care vor avea nevoie pe tot
parcursul vie܊ii, iar aceste deprinderi se formează prin repetarea continuă atât în
activită܊ile desfă܈urate în grădini܊ă cât ܈i în familie. Părin܊ii au fost sfătui܊i să implice
copiii în cât mai multe activită܊i casnice, să-i stimuleze să comunice verbal. Aceste
abilită܊i se dezvoltă cu u܈urin܊ă prin via܊a de familie. De exemplu, li s-a sugerat
părin܊ilor să vorbească la cină despre subiecte accesibile copiilor ܈i să-i antreneze în
conversa܊ie pe cei mici pentru a le forma deprinderea de a purta un dialog ܈i de a-܈i
exprima ideile. Am sugerat de asemenea, implicarea copilului în anumite activită܊i
practice pentru a-l învă܊a să colaboreze la realizarea unor sarcini în familie (ajutorul
pentru a plia rufele, a aranja vesela ܈i tacâmurile pe masă sau a uda florile).
Pandemia actuală ne-a impus să schimbăm total modul de lucru cu copiii. Prin
urmare, rutina cu care au fost copiii învă܊a܊i a fost înlocuită ܈i învă܊area a fost
reinventată pentru o perioadă de timp. Cadrele didactice ܈i părin܊ii au făcut tot posibilul
să continue ܈colarizarea de acasă dar asta nu înseamnă că a fost u܈or. Multe variabile
au intrat în joc: unii părin܊i au continuat să lucreze în afara locuin܊ei; în familie mai
erau copii care trebuiau să intre online; bunicii nu puteau decât să supravegheze copiii
sau chiar nu exista conexiune la internet.
Fiecare zi aducea partea sa de emo܊ii în fa܊a cadrelor didactice ܈i a părin܊ilor!
Perioada online ne-a arătat că realitatea ne poate zgudui toată planificarea, inclusiv
܈coala. Priorită܊ile s-au schimbat ܈i evenimentele ne-au obligat să învă܊ăm lucruri noi.
Am accesat fiecare diferite cursuri, am învă܊at to܊i despre noi moduri de a concepe ܈i
desfă܈ura lec܊iile. Pe scurt, indiferent de situa܊ia în care ne-am aflat, totul a fost nou,
am accesat multe cursuri pentru partea teoretică ܈i acum recunosc, nimic nu a fost atât
de simplu în practică .... mereu avem ceva de învă܊at .
După această perioadă, putem ܊ine capul sus ܈i noi ܈i părin܊ii. Copiii au trecut de
perioada online cu bine ܈i la revenirea la grădini܊ă deprinderile lor ne-au dovedit că,
din nou, echipa cadru didactic-părinte a fost la înăl܊ime.
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Importanta promovării imaginii scolii

Prof. Seimeanu Anca,
Sc. Gimnaziala Voievod Litovoi,Tg-Jiu

Educa܊ia este cel mai puternic motor al schimbărilor sociale ܈i al dezvoltării, dar
pentru activarea acestui motor sunt necesare schimbări fundamentale, care să facă
posibilă dezvoltarea unei societă܊i echitabile , bazată pe cunoa܈tere. Ar trebui ca ܈coala
să ܊ină cont de marile schimbări ale lumii moderne ܈i să reac܊ioneze prima, schimbând
sistemul educa܊ional vechi cu unul modern.
În zilele noastre, unitatea de învă܊ământ este pregătită să facă fa܊ă unor cerin܊e
tot mai complexe din partea societă܊ii contemporane ܈i î܈i revendică locul său în via܊a
copiilor pe care îi educă, dar ܈i, în centrul comunită܊ii pe care o influen܊ează constant.
Cerin܊ele beneficiarilor fac din unitatea de învă܊ământ un cadru viu, un mediu în
continua schimbare. Internetul, privit cu reticen܊ă ini܊ial, a devenit acum un mediu de
promovare infinit, prin care o ܈coala î܈i poate construi o imagine.
Deschiderea spre nou se realizează datorită cadrelor didactice pregătite care
intervin in favoarea acestei dezvoltări continue a ܈colii. Analizând ceea ce se cere de
la unitatea de învă܊ământ, putem stabilii ܈i cum anume o putem promova. Beneficiarii
atât direc܊i, cat si indirec܊i(elevii, părin܊ii) sunt cei ce intră în contact cu mediul ܈colar,
comunitatea fiind astfel influen܊ată de ܈coala.
Crearea úi promovarea unei imagini instituĠionale pozitive în comunitate se
realizează, în primul rând, prin rezultatele educa܊ionale pozitive ale elevilor, părin܊ii
fiind interesa܊i în principiu de acest aspect. Crearea acestei imagini se realizează prin
fiecare cadru didactic din institu܊ie, schimbarea venind prin fiecare dintre noi.
Motivarea elevilor printr-o educa܊ie individualizată, adaptă la particularită܊ile elevului,
folosirea mijloacelor tehnologice în strategii de predare atractive vor îmbunătă܊ii crea
o imagine pozitiva asupra ܈colii. Armonizarea ofertei de servicii educaĠionale úi
formare permanentă cu nevoile specifice identificate în unitatea úcolară úi comunitatea
locală.
Activită܊ile extra܈colare sprijină promovarea imaginii institu܊iei ܈colare. Copilul
trăie܈te într-o lume dominată de mass media, influen܊ele nefaste ale televizorului ܈i
calculatorului ac܊ionând asupra sănătă܊ii psihice ܈i morale. Acestea contribuie la
transformarea elevilor în persoane incapabile de a se controla comportamental ܈i
emo܊ional. Activită܊ile de acest gen, cu o deosebită influentă formativă, au la bază
toate formele de ac܊iuni turistice, ateliere de crea܊ie, concursuri ܈i parteneriate cu alte
institu܊ii .
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Viziunea úcolii: creúterea calităĠii în educaĠie prin deschiderea către valorile
europene úi formarea competenĠelor de punere în valoare a acestora, pentru a putea
răspunde cerinĠelor unei societăĠi bazate pe cunoaútere úi dezvoltare de competenĠe.
Misiunea úcolii: scopul fundamental al úcolii noastre este de a furniza servicii
de o asemenea calitate încât elevii noútri să primească o educaĠie superioară, cadrele
didactice, elevii úi părinĠii să fie părtaúi la succes, iar societatea să beneficieze de
absolvenĠi performan܊i.
Activită܊ile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica ܈i creativă de a
ocupa timpul liber al elevilor, institu܊ia de învă܊ământ ce promovează astfel de activită܊i
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât ܈i jude܊ean sau
na܊ional. Activitatea extracurriculară e o componentă educaĠională valoroasă úi
eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenĠie, adoptând el, în primul
rând, o atitudine creatoare, atât în modul de realizare al activităĠii, cât úi în relaĠiile cu
elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a
elevilor.
Promovarea imaginii pozitive a institu܊iei ܈colare se realizează prin publicarea
tuturor reu܈itelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face ܈coala accesibila.
Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ܊ine la curent
părin܊ii cu tot ce se întâmplă în ܈coala, dar putem promova activită܊ile ܈i implicit ܈coala
în cadrul căreia acestea se desfă܈oară.
Prin combaterea violen܊ei din unitatea ܈colară, reducerea incidentelor din cadrul
acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleran܊ei ܈i a unui spirit moral-civic
pozitiv în care elevii se integrează cu u܈urin܊ă creează o imagine pozitivă a ܈colii.
În concluzie, imaginea ܈colii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce
au ace܈tia nevoie:educa܊ie de calitate, accesul la ofertele educa܊ionale, individualizarea
învă܊ării, combaterea discriminării, reducerea violentei, promovarea unui
comportament moral pozitiv, ܈i participarea la activită܊i extra܈colare. ܇coala noastră,
în ochii comunită܊ii, este rezultatul unei munci constante.
Educa܊ia de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice,
fiecare contribuind individual asupra imaginii, de ansamblu, a institu܊iei ܈colare.
Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece aceasta imagine pozitivă se
creează greu ܈i se poate pierde rapid.
Bibliografie:
Miclea, M., Lemeni, G., Consiliere si orientare -Ghid de educatie pentru cariera, 2004
Voiculescu, F., Analiza resurse – nevoi si managementul strategic in invatamânt, 2004
http://www.scritube.com, Marketing educational
Negrilă Iulian, Marketing educational
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IMAGINEA ùCOLII –
OGLINDA REZULTATELOR ELEVILOR ùI PROFESORILOR

PROF. SEVCIUC ANA - ADRIANA
ùCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 POIANA LACULUI, ARGEù

ARTICOL DE SPECIALITATE
ùcoala reprezintă mediul în care elevii îúi dezvoltă cunoútinĠele, îúi aleg modele
în viaĠă prin puterea exemplului celor din jurul lor.
Din cele mai vechi timpuri, úcoala a fost văzută ca un mijloc de evoluĠie
spirituală úi materială a unei naĠiuni.
Cu cât un popor este mai educat, cu atât este mai evoluat din toate punctele de
vedere.
Pentru un copil, mediul familial constituie primul contact cu lumea, cu viaĠa úi,
în acelaúi timp, cu modele de viaĠă úi cu primele elemente educative.
In familie copilul îúi dezvoltă primele cunoútinĠe despre credinĠe, valori úi
atitudini. Acestea ghidează modul în care fiecare dintre noi trăim úi deciziile pe care le
luăm în viaĠă. Mai apoi, în cadrul úcolii, profesorului îi revine responsabilitatea educării
tinerilor. Aici intervin principiile etice: protejarea drepturilor úi nevoilor elevilor,
confidenĠialitatea.
ùcoala reprezintă instituĠia direct răspunzătoare de educarea tinerelor generaĠii,
dar úi implicarea în găsirea unei modalităĠi de a îmbunătăĠi calitatea actului educaĠional.
RelaĠia dintre úcoală úi comunitate este una foarte importantă úi în acest fel pot
fi implicate împreună în realizarea unor proiecte.
In acest sens, la nivelul úcolii am propus proiectul educaĠional “Lectura ca mijloc
de îmbogăĠire a vocabularului úi expresivităĠii”.
Cu ajutorul cărĠilor, prin intermediul unui program de citit, vocabularul tinerilor
se poate diversifica. Totodată lectura dezvoltă imaginaĠia, induce starea de bine,
activitatea intelectuală prin citit menĠinâd creierul activ pe toată perioada vieĠii.
Proiectul este gândit în aúa fel încât să stimuleze gustul pentru lectură, dorinĠa
de a citi, prin fluenĠa lecturii, având ca scop formarea unei atitudini pozitive faĠă de
úcoală úi totodată diversificarea lexicului fiecărui elev care să conducă la o mai bună
învăĠare.
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InvăĠarea este procesul care determină o schimbare în cunoaútere úi în
comportament, care se realizează în familie, grupuri de prieteni, úcoală.
Obiectivul general în promovarea imaginii úcolii este de a crea o imagine
pozitivă a instituĠiei. Rolul úcolii este acela de a evidenĠia dezvoltarea socio-emoĠională
a copilului.
Astfel, este foarte importantă promovarea imaginii úcolii în comunitatea locală
prin elaborarea de proiecte locale, prin crearea úi promovarea imaginii instituĠiei
úcolare, promovarea úi personalizarea ofertei educaĠionale, la nivel de úcoală, în funcĠie
de nevoile úi interesele benefice procesului educaĠional.
A fi dascăl nu este doar o profesie, ci úi o calitate; aceea de a fi capabil de
empatie, de afectivitate, de a fi un bun communicator, de a úti să promoveze úcoala în
comunitatea locală printr-o bună relaĠie cu părinĠii úi elevii, în faĠa cărora este direct
răspunzător.
ùcoala este un element esenĠial al comunităĠii prin resursele umane úi materiale
de care dispune, contribuind la dezvoltarea permanentă a comunităĠii.
O bună promovare a imaginii úcolii este realizată prin prin intermediul elevilor
care finalizează o etapă úi încep o alta în mediul liceal unde au bune rezultate, făcând
faĠă nevoilor úi cerinĠelor educaĠionale la nivelul noii instituĠii prin rezultate favorabile
care reflectă munca depusă în úcoala gimnazială, atât a profesorilor, cât úi a elevilor.
Calitatea unui sistem de învăĠământ este influenĠată de mediul social, economic,
familial, de nivelul de educaĠie úi ocupaĠia părinĠilor, dar úi de úcoală (profesori,
condiĠii de învăĠare, condiĠii materiale).
ùcoala poate interveni în îmbunătăĠirea calităĠii educaĠiei prin buna pregătire a
dascălilor, printr-o bună dotare a bazei materiale la nivelul úcolii, implicarea familiei,
a comunităĠii în activitatea úcolară, organizarea de programe educaĠionale
extracurriculare.
De asemenea, promovarea imaginii úcolii se poate realiza printr-o ofertă
educaĠională a materiilor opĠionale în funcĠie de cerinĠele úi nevoile elevilor úi ale
comunităĠii locale.
Modernizarea úi perfecĠionarea procesului instructiv-educativ presupune
îmbinarea activităĠii úcolare cu activităĠile extraúcolare, permiĠând manifestarea
imaginaĠiei úi creativităĠii copilului prin intermediul proiectelor educaĠionale
,serbărilor úcolare, a spectacolelor,excursiilor úi taberelor tematice.
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Activită܊i realizate pentru promovarea imaginii unită܊ii de învă܊ământ

Prof. înv. primar SIMA ROXANA MIHAELA
Colegiul Tehnic ,,Ion Holban” Ia܈i

Situa܊ia de pandemie în care ne aflăm ne-a determinat să realizăm unele
schimbări radicale în procesul de învă܊ământ prin regândirea utilizării
tehnologiei. Astfel, procesul instructiv-educativ desfă܈urat în cadrul grupului
educa܊ional ܈i bazat pe rela܊ii directe, nemijlocite, a trebuit să se deruleze exclusiv prin
mijloace moderne de comunicare online.
Această nouă abordare a educa܊iei trebuie să fie direc܊ionată în spiritul dezvoltării
autoeduca܊iei, atât a cadrelor didactice, cât ܈i ܈i a elevilor pentru că nimeni nu a fost
pregătit pentru învă܊area în totalitate în mediul online. Cadrele didactice au fost
provocate să se adapteze rapid ܈i să transmită un mesaj important elevilor: învăаarea
continuă Юi dincolo de Юcoală cu instrumente online accesibile tuturor Юi multă
determinare; se poate face progres; se pot încuraja elevii să înveаe Юi să lucreze
independent. Organizarea procesului de învă܊are în mediul online presupune o
pregătire specială, nu numai din perspectiva adaptării ܈i gestionării con܊inutului, a
asigurării mijloacelor necesare procesului de instruire, a flexibilită܊ii metodologiei de
predare, ci, mai ales, din perspectiva pregătirii resursei umane (profesori ܈i elevi
deopotrivă) pentru o astfel de experien܊ă didactică. În acest sens, predarea online la
Colegiul Tehnic ,,Ion Holban” Ia܈i s-a realizat cu ajutorul platformei Classroom. În
procesul instructiv-educativ am folosit ܈i alte numeroase platforme educa܊ionale cum
ar fi: MyKoolio.com, ScoalaIntuitext.ro, eduboom.ro, Kinderpedia,
WAND.education, WORDWALL.
Pentru promovarea imaginii unită܊ii de învă܊ământ s-au derulat o serie de
parteneriate educa܊ionale, atât interclase, cât ܈i cu alte ܈coli. De asemenea, elevii au
participat la diferite concursuri ob܊inând numeroase premii.Dintre parteneriatele la care
am participat pot enumera: Parteneriat cu Junior Achievement, Parteneriat Proiect
na܊ional ecologie Ecoterieni, Parteneriat Traista cu sănătate, Proiect educa܊ional
,,Suflet pentru suflet” în parteneriat cu Liceul ,,Miron Costin” Ia܈i ܈i ܇coala Gimnazială
Le܊cani Ia܈i, Proiect educa܊ional în parteneriat cu Liceul Miron Costin ܈i Scoala
Gimnazială Letcani ,,SUFLET PENTRU SUFLET”, Proiect educa܊ional,, Agent
Green, bucură mediul din jurul tău!”, Proiect educa܊ional în parteneriat ,,Prietenia” în
parteneriat cu Colegiul Na܊ional ,,Emil Racovi܊ă” Ia܈i, Proiect de activitate educativă
în parteneriat cu Palatul Copiilor Iaúi TRADIğII DE MARTIE.
Trecerea bruscă la alte metode de predare, fără o pregătire prealabilă poate avea
efecte negative pe termen lung, însă cu o pregătire temeinică putem asigura calitatea
procesului instructiv-educativ.
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Empatia – limba universală vorbită de oamenii toleran܊i

Prof. Simin Lidia Nicoleta
܇coala Gimnazială Nr. 1 Văleni

Empatia – limba universală vorbită de oamenii toleran܊i este una dintre
activită܊ile pe care le-am desfă܈urat în luna octombrie 2021, cu un număr de 21 de
copii, de la clasa a VII-a B, pentru a marca: 26 septembrie – Ziua interna܊ională a
limbilor străine ܈i 2 octombrie – Ziua interna܊ională a non-violen܊ei ܈i Ziua
interna܊ională a zâmbetului, cu scopul de a-i face pe copii să în܊eleagă ܈i să î܈i dezvolte
empatia.
Lec܊ia a fost deschisă cu o prezentare de proiecte gândite ܈i pregătite de elevi,
conform unor indica܊ii date cu o săptămână înainte. Ace܈tia au avut de tradus cuvintele
toleran܊ă, iubire, zâmbet ܈i empatie într-o limbă străină, la alegere ܈i de realizat un colaj
sau desen, în care să apară cele patru cuvinte ܈i simboluri ale ܊ărilor în care se vorbe܈te
limba aleasă. Fiecare elev ܈i-a prezentat materialul, dovedind seriozitate ܈i dorin܊ă de
perfec܊ionare.
În continuare, printr-o serie de jocuri, studii de caz ܈i discu܊ii pe baza unor situa܊ii
de via܊ă concrete, elevii au demonstrat că au în܊eles ce este empatia ܈i că doar prin
cooperare, colaborare ܈i prin acceptarea diferen܊elor individuale ܈i de grup putem pune
bazele unor rela܊ii solide în societate.
Printre jocurile ܈i studiile de caz propuse în clasă, amintesc „Trece linia
dacă.....”, „Identită܊i noi”, „Mesaje pozitive pentru colegii mei” ܈i „Pune-te în pantofii
personajului”.
Astfel, pentru a practica empatia, elevilor li s-a cerut să î܈i imagineze că
identită܊ile lor au fost brusc schimbate. Fiecare dintre ei a primit o etichetă care, timp
de 10 minute, a reprezentat noua lor identitate, cum ar fi „e܈ti o mamă fără serviciu,
divor܊ată ܈i care î܈i cre܈te singură copilul”, „e܈ti un tânăr cu dizabilită܊i, care se poate
deplasa doar în scaun cu rotile”, etc. Elevii au ascultat o serie de enun܊uri ܈i au trebuit
să gândească din perspectiva noii identită܊i primite. Exemple de situa܊ii ܈i provocări:
„niciodată nu ai avut probleme financiare”, „crezi că limba, cultura ܈i religia ta sunt
respectate în societatea în care trăie܈ti”, „beneficiezi de servicii sociale ܈i medicale
adecvate”, etc.
La finalul exerci܊iului, elevii au restituit etichetele ܈i au fost ruga܊i să reflecteze,
având ca sprijin următoarele întrebări:
1. Cum a܊i reu܈it să intra܊i în rolul noii identită܊i?
2. Cum s-a modificat modul în care privea܊i via܊a, în „noua” identitate? Ce emo܊ii
trăia܊i?
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3. Au fost momente în care a܊i gândit că drepturile sau nevoile voastre sunt
încălcate?
4. Acum că a܊i revenit la „vechea” identitate, ce gândi܊i despre persoanele
asemănătoare celor din rolurile jucate de voi? Dar despre cei din jur?
5. Care sunt asemănările/deosebirile dintre acest exerci܊iu ܈i realitatea lumii
noastre?”
De asemenea, elevii au discutat despre experien܊e personale în care au fost
nevoi܊i „să se pună în locul celuilalt ܈i să vadă lumea prin ochii lui”, folosind empatia
ca o punte de comunicare cu un prieten, dar ܈i „să se pună în pantofii unui personaj”
pentru a reflecta asupra posibilelor lui gânduri, emo܊ii ܈i comportamente. Exemplu:
„Mihai este anun܊at de un coleg că va veni la el, imediat după ore, pentru a discuta ceva
important. De܈i avea în plan să meargă la un film cu vărul său, Mihai anulează totul ܈i
decide să îl a܈tepte acasă. După trei ore de a܈teptare, în care colegul său nu răspunsese
la niciunul din telefoanele date, acesta îl sună ܈i îi spune că mai întârzie o oră, iar în
final, nu mai apare deloc.”
Au avut loc discu܊ii libere ܈i s-a concluzionat că „Identitatea unei persoane este
definită atât prin modul în care aceasta se prive܈te pe sine, cât ܈i prin modul în care ea
este privită de ceilal܊i. Pentru a în܊elege diversitatea ܈i a avea rela܊ii armonioase cu
ceilal܊i, diferi܊i de noi, este important să în܊elegem felul în care ace܈tia privesc/percep
lumea.
Empatia este abilitatea de a te transpune în locul celuilalt, de a-i în܊elege
perspectivele, credin܊ele, valorile sau experien܊ele. Empatia nu înseamnă să te identifici
cu celălalt anulându-܊i propria personalitate, ci să te transpui în mintea ܈i în sufletul lui
pentru a în܊elege cum percepe realitatea.” (Consiliere ܈i dezvoltare personală, manual
de clasa a VII-a, pagina 34)
Prin varietatea de activită܊i propuse ܈i implicarea directă, activă a elevilor,
ace܈tia au în܊eles că empatia reprezintă abilitatea de a te conecta ܈i de a în܊elege
gândurile ܈i sentimentele celuilalt, felul în care el le trăie܈te ܈i în care îl afectează, de a
fi atent la ceea ce î܊i transmite atât verbal, cât ܈i non-verbal, fără a cădea în capcana de
a-l judeca sau de a-l critica.
Activitatea s-a încheiat cu succes, cu audi܊ii muzicale: Zâmbet de copil- Horia
Brenciu ܈i Heal the world – Michael Jackson, într-o atmosferă caldă, de toamnă.
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Promovarea imaginii ܈colii

Liceul Tehnologic Bâlteni
Profesor Simionescu Maria Mirabela

Promovarea imaginii instituĠiei este sus܊inută de personalizarea ofertei
educaĠionale la nivel instituĠional prin diversificarea úi flexibilizarea acesteia în funcĠie
de nevoile úi interesele partenerilor úi beneficiarilor procesului educa܊ional. Crearea úi
promovarea unei imagini instituĠionale pozitive în comunitate se realizează, în primul
rând, prin rezultatele educa܊ionale pozitive ale elevilor, părin܊ii fiind, primii interesa܊i
de acest aspect.
Este foarte importantӽ existen܊a unor strategii de marketing în promovarea
imaginii ܈colii, nu numai pentru a atrage elevi către ܈coala ta, chiar pentru ai păstra sau
a܊i face cunoscută activitatea.
Motivarea elevilor printr-o educa܊ie individualizată, adaptată la particularită܊ile
elevului, folosirea mijloacelor tehnologice în strategii de predare atractive vor crea o
imagine pozitivă asupra ܈colii. Promovarea imaginii institu܊iei se realizeaza ܈i prin
elaborarea unor proiecte la nivel local care să vizeze multiplicarea experienĠei pozitive
úi a exemplelor de bună practică în managementul institu܊ional.
Prin iniĠierea activităĠilor educative úcolare úi extraúcolare diferenĠiate, care să
răspundă socializării copiilor ( concursuri, reuniuni, întâlniri cu agenĠii economici) am
reuúit sӽ atragem aten܊ia asupra potenialului elevilor no܈tri.
Activită܊ile extra܈colare sprijină promovarea imaginii institu܊iei ܈colare.
Activită܊ile de acest gen, cu o deosebită influen܊ă formativă, au la bază toate formele
de ac܊iuni turistice, ateliere de crea܊ie, concursuri ܈i parteneriate cu alte institu܊ii.
Activită܊ile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica ܈i creativă de a ocupa
timpul liber al elevilor, institu܊ia de învă܊ământ ce promovează astfel de activită܊i
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât ܈i jude܊ean sau
na܊ional. Activitatea extracurriculară e o componentă educaĠională valoroasă úi
eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenĠie, adoptând el, în primul
rând, o atitudine deschisă ܈i inovativă, atât în modul de realizare al activităĠii, cât úi în
relaĠiile cu elevii, asigurând o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă
a elevilor.
Chiar dacă, crearea blog-ului ܈colii, 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 activită܊i ce au fost derulate în ܈coala
noastră, imaginea ܈colii a fost vizibil îmbunătă܊ită, iar atitudinea unora s-a schimbat.
Uneori chiar ܈i stimularea participării cadrelor didactice ܈i elevilor la conferin܊e,
simpozioane, parteneriate poate reprezenta o strategie de marketing, deoarece prin
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modul pe care se fac cunoscu܊i stârnesc interesul pentru cunoa܈terea institu܊iei pe care
o reprezintă ܈i imaginea ܈colii este astfel îmbunătă܊ită.
Consider că orice ac܊iune realizată ce vizează ܈coala, cu scop pozitiv, poate fi
transformată într-o strategie de marketing, indiferent dacă ܈coala se găse܈te în mediul
rural sau urban.
܇coala noastră, în ochii comunită܊ii, este rezultatul unei munci constante.
Promovarea imaginii pozitive a institu܊iei ܈colare se realizează prin publicarea
tuturor reu܈itelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele
܈i produsele activită܊ilor. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu
doar că putem ܊ine la curent părin܊ii cu tot ce se întâmplă în ܈coala, dar putem promova
activită܊ile ܈i implicit ܈coala în cadrul căreia acestea se desfă܈oară.
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Promovarea imaginii ܈colii

Prof. înv. pre܈c. Belcotă - Cernescu Cornelia Ani܈ca
G. P. N. Cornereva

În zilele noaste, unitatea de învă܊ământ trebuie să fie pregătită să facă fa܊ă unor
cerin܊e tot mai complexe din partea societă܊ii contemporane ܈i să î܈i revendice locul
său în via܊a copiilor pe care îi educă dar ܈i în centrul comunită܊ii. Cerin܊ele
beneficiarilor fac din unitatea de învă܊ământ un cadru viu, un mediu în continua
schimbare. Internetul, privit cu reticen܊ă ini܊ial, a devenit acum un mediu de promovare
nelimitat, prin care o ܈coala î܈i poate construi o imagine.
Deschiderea spre nou se realizează datorită cadrelor didactice pregătite, care
intervin în favoarea acestei dezvoltări continue a ܈colii. Analizând ceea ce se cere de
la unitatea de învă܊ământ, putem stabili ܈i cum anume o putem promova. Beneficiarii,
atât direc܊i, cât ܈i indirec܊i (elevii, părin܊ii, angajatorii) sunt cei ce intră în contact cu
mediul ܈colar, comunitatea fiind astfel influen܊ată de ܈coala.
Promovarea imaginii instituĠiei úi factorilor ce îúi asumă responsabilităĠile în
procesele de descentralizare úi asigurare a calităĠii este sus܊inută de personalizarea
ofertei educaĠionale la nivel instituĠional prin diversificarea úi flexibilizarea acesteia în
funcĠie de nevoile úi interesele partenerilor úi beneficiarilor procesului educational.
Crearea úi promovarea unei imagini instituĠionale pozitive în comunitate se realizează,
în primul rând, prin rezultatele educa܊ionale pozitive ale elevilor, părin܊ii fiind, în
principiu, primii interesa܊i de acest aspect.
Crearea acestei imagini se realizează prin fiecare cadru didactic din institu܊ie,
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educa܊ie
individualizată, adaptată la particularită܊ile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice
în strategii de predare atractive vor crea o imagine pozitivă asupra ܈colii. Promovarea
imaginii institu܊iei se realizeaza ܈i prin elaborarea unor proiecte la nivel local care să
vizeze multiplicarea experienĠei pozitive úi a exemplelor de bună practică în
managementul institu܊ional.
Activită܊ile extra܈colare sprijină promovarea imaginii institu܊iei ܈colare.
Activită܊ile de acest gen, cu o deosebită influen܊ă formativă, au la bază toate formele
de ac܊iuni turistice, ateliere de crea܊ie, concursuri ܈i parteneriate cu alte institu܊ii.
Activită܊ile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica ܈i creativă de a ocupa
timpul liber al elevilor, institu܊ia de învă܊ământ ce promovează astfel de activită܊i
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât ܈i jude܊ean sau
na܊ional. Activitatea extracurriculară e o componentă educaĠională valoroasă úi
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eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenĠie, adoptând el, în primul
rând, o atitudine deschisă ܈i inovativă, atât în modul de realizare al activităĠii, cât úi în
relaĠiile cu elevii, asigurând o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă
a elevilor.
Promovarea imaginii pozitive a institu܊iei ܈colare se realizează prin publicarea
tuturor reu܈itelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele
܈i produsele activită܊ilor. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu
doar că putem ܊ine la curent părin܊ii cu tot ce se întâmplă în ܈coala, dar putem promova
activită܊ile ܈i implicit ܈coala în cadrul căreia acestea se desfă܈oară.
Prin combaterea violen܊ei din unitatea ܈colară, reducerea incidentelor din cadrul
acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleran܊ei ܈i a unui spirit moral-civic
pozitiv în care elevii se integrează cu u܈urin܊ă, se creează, treptat, o imagine pozitivă a
܈colii.
În concluzie, imaginea ܈colii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce
a܈teaptă ܈i au nevoie: educa܊ie de calitate, accesul la ofertele educa܊ionale,
individualizarea învă܊ării, combaterea discriminării, reducerea violen܊ei, promovarea
unui comportament moral pozitiv ܈i participarea la activită܊i extra܈colare. ܇coala
noastră, în ochii comunită܊ii, este rezultatul unei munci constante. Educa܊ia de calitate
este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare contribuind individual
asupra imaginii de ansamblu a institu܊iei ܈colare. Responsabilitatea aceasta este în
mâinile noastre, deoarece această imagine pozitivă se creează greu ܈i se poate pierde
rapid.
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”Promovarea imaginii ܈colii”
܇coala online / Educa܊ia altfel

Centrul ܇colar de Educa܊ie Incluzivă ”Orizont” Oradea
Prof. Popa Mariana Gina

În învă܊ământul special folosirea internetului ܈i re܊elelor de socializare a devenit
un mod de comunicare care se face simĠit úi în modul lor de a învăĠa. Profesorul
foloseúte tehnologia informa܊iei ܈i a comunicării, astfel încât elevii să se descurce în
învă܊area online.
Intregrarea TIC ܈i TIAA în procesul tradiĠional de predare-învăĠare-evaluare este
o oportunitate de a integra ultimele descoperiri tehnologice cu interacĠiunea úi
implicarea oferite de modul tradiĠional de cunoaútere. Însă, pe lângă importan܊a
deosebită în procesul de învătământ, tehnologia ajută ܈i în procesul de promovare a
܈colii, a calită܊ii activită܊ilor desfă܈urate pe parcursul anului ܈colar.
Deschiderea spre nou se realizează datorită cadrelor didactice pregătite, care
intervin în favoarea acestei dezvoltări continue a ܈colii. Analizând ceea ce se cere de
la unitatea de învă܊ământ, putem stabili ܈i cum anume o putem promova. Beneficiarii,
atât direc܊i, cât ܈i indirec܊i (elevii, părin܊ii, angajatorii) sunt cei ce intră în contact cu
mediul ܈colar, comunitatea fiind astfel influen܊ată de ܈coală.
Crearea acestei imagini se realizează prin fiecare cadru didactic din institu܊ie,
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educa܊ie
individualizată, adaptată la particularită܊ile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice
în strategii de predare atractive vor crea o imagine pozitivă asupra ܈colii.
Promovarea imaginii institu܊iei se realizeaza ܈i prin elaborarea unor proiecte la
nivel local, jude܊ean, interna܊ional, care să vizeze multiplicarea experienĠei pozitive úi
a exemplelor de bună practică în managementul institu܊ional. Festivalurile
interna܊ionale s-au organizat ܈i desfă܈urat pe scena teatrului mic din Oradea, având
participan܊i din toată ܊ara ܈i din străinătate, elevii fiind răsplăti܊i cu diplome ܈i cadouri.
Aceste proiecte s-au derulat înainte de pandemie, dar contribuie la promovarea imaginii
܈colii.
O serie de proiecte jude܊ene: ”Artizanul amator pe urmele tradi܊iei ”, Impreună
spre un nou orizont” ”Imagine sfântă din icoană”- icoane pe sticlă, ”Sănătate cu de
toate” sunt proiecte care s-au derulat ܈i se derulează online.
Elevii ܈colii noaste au participat la realizarea de lucrări trimise la diferite
concursuri ܈colare precum ܈i participatea la activită܊i online în cadrul proiectelor
ERASMUS+.
Activită܊ile extra܈colare sprijină promovarea imaginii institu܊iei ܈colare.
Activită܊ile de acest gen, cu o deosebită influen܊ă formativă, au la bază toate formele
de ac܊iuni, ateliere de crea܊ie, concursuri ܈i parteneriate cu alte institu܊ii. Activită܊ile
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extracurriculare dau o alternativă sănătoasă, practică ܈i creativă elevilor, institu܊ia de
învă܊ământ ce promovează astfel de activită܊i beneficiind de imaginea pozitivă
binemeritată, atât la nivel local, cât ܈i jude܊ean sau na܊ional.
Activitatea extracurriculară e o componentă educaĠională valoroasă úi eficientă
căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenĠie, adoptând el, în primul rând, o
atitudine deschisă ܈i inovativă, atât în modul de realizare al activităĠii, cât úi în relaĠiile
cu elevii, asigurând o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor.
Promovarea imaginii pozitive a institu܊iei ܈colare se realizează prin publicarea
tuturor reu܈itelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele
܈i produsele activită܊ilor. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu
doar că putem ܊ine la curent părin܊ii cu tot ce se întâmplă în ܈coala, dar putem promova
activită܊ile ܈i implicit ܈coala în cadrul căreia acestea se desfă܈oară.
Promovarea imaginii ܈colii se realizează si prin organizarea de conferinte la nivel
de jude܈ ܊i ܊ară, prin participarea la conferin܊e ܈i simpozioane cu lucrări ܈tiin܊ifice ܈i
publicarea de articole în reviste de specialitete.
Prin combaterea violen܊ei din unitatea ܈colară, reducerea incidentelor din cadrul
acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleran܊ei ܈i a unui spirit moral-civic
pozitiv în care elevii se integrează cu u܈urin܊ă, se creează, treptat, o imagine pozitivă a
܈colii. Implementarea de proiecte educative având ca temă prevenirea ܈i combaterea
bullyng-ul în ܈coli vin în sprijinul cadrelor didactice ܈i al elevilor.
În concluzie, imaginea ܈colii poate fi promovată oferind elevilor: educa܊ie de
calitate, accesul la ofertele educa܊ionale, individualizarea învă܊ării, combaterea
discriminării, reducerea violen܊ei, promovarea unui comportament moral pozitiv ܈i
participarea la activită܊i extra܈colare ܈i extracurriculare.
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PROMOVAREA IMAGINII ܇COLII

Prof. înv. primar ܇imon Corina
܇coala Gimnazială Liebling, Timiú


Promovarea imaginii úcolii în comunitate se realizează, în primul rând, prin
rezultatele educa܊ionale pozitive ale elevilor, părin܊ii fiind interesa܊i în principiu de
acest aspect. Crearea acestei imagini se realizeaza prin fiecare cadru didactic din
institu܊ie, schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o
educa܊ie individualizată, adaptă la particularitătile elevului, folorirea mijloacelor
tehnologice în strategii de predare atractive vor înbunătă܊ii crea o imagine pozitiva
asupra ܈colii.
Colaborarea eficientă cu toĠi reprezentanĠii minorităĠilor etnice prin promovarea
unor proiecte focalizate pe reducerea abandonului úcolar prin Comisia de Combatere a
Discriminării în Mediul ܇colar. Integrarea elevilor în ܈coala prin promovarea
interculturalită܊ii ܈i susĠinerea elevilor cu dezavantaj social úi conduite de risc, dar ܈i
susĠinerea elevilor în abilităĠi.
Promovarea imaginii institu܊iei se realizează prin elaborarea unor proiecte la
nivel local care să vizeze multiplicarea experienĠei pozitive úi a exemplelor de bună
practică în managementul institutional.
Activită܊ile extra܈colare sprijină promovarea imaginii institu܊iei ܈colare. Copilul
traie܈te într-o lume dominată de mass media, influen܊ele nefaste ale televizorului ܈i
calculatorului ac܊ionând asupra sănătă܊ii psihice ܈i morale. Acestea contribuie la
transformarea elevilor în persoane incapabile de a se controla comportamental ܈i
emotional. Activită܊ile de acest gen, cu o deosebită influentă formativă, au la bază
toate formele de ac܊iuni turistice, ateliere de creatie, concursuri ܈i parteneriate cu alte
institu܊ii
Activită܊ile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica ܈i creativă de a
ocupa timpul liber al elevilor, institu܊ia de învătământ ce promovează astfel de activită܊i
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât ܈i jude܊ean sau
na܊ional. Activitatea extracurriculară e o componentă educaĠională valoroasă úi
eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenĠie, adoptând el, în primul
rând, o atitudine creatoare, atât în modul de realizare al activităĠii, cât úi în relaĠiile cu
elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a
elevilor.
Promovarea imaginii pozitive a institu܊iei ܈colare se realizează prin publicarea
tuturor reu܈itelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face ܈coala accesibila.
Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ܊ine la curent
părin܊ii cu tot ce se întâmplă în ܈coala, dar putem promova activită܊ie ܈i implicit ܈coala
în cadrul căreia acestea se desfă܈oară.
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Prin combaretea violen܊ei din unitatea ܈colară, reducerea incidentelor din cadrul
acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleran܊ei ܈i a unui spirit moral-civic
pozitiv în care elevii se integrează cu u܈urin܊ă crează o imagine pozitivă a ܈colii.
În concluzie, imaginea ܈colii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce
au ace܈tia nevoie:educa܊ie de calitate, accesul la ofertele educa܊ionale, individualizarea
învă܊ării, combaterea discriminarii, reducerea violentei, promovarea unui
comportament moral pozitiv, ܈i participarea la activita܊i extra܈colare. ܇coala noastră,
în ochii comunită܊ii, este rezultatul unei munci constante.
Educa܊ia de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice,
fiecare contribuind individual asupra imaginii, de ansamblu, a institu܊iei ܈colare.
Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece aceasta imagine pozitivă se
crează greu ܈i se poate pierde rapid.
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Promovarea imaginii instituĠiei ܈colare

Prof. înv. primar Simon Mihaela Monica




Promovarea imaginii instituĠiei úi factorilor ce îúi asumă responsabilităĠile în
procesele de descentralizare úi asigurare a calităĠii este sus܊inută de personalizarea
ofertei educaĠionale la nivel instituĠional prin diversificarea úi flexibilizarea acesteia în
funcĠie de nevoile úi interesele partenerilor úi beneficiarilor procesului educational.
Crearea úi promovarea unei imagini instituĠionale pozitive în comunitate se
realizează, în primul rând, prin rezultatele educa܊ionale pozitive ale elevilor, părin܊ii
fiind, în principiu, primii interesa܊i de acest aspect.
Crearea acestei imagini se realizează prin fiecare cadru didactic din institu܊ie,
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educa܊ie
individualizată, adaptată la particularită܊ile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice
în strategii de predare atractive vor crea o imagine pozitivă asupra ܈colii. Promovarea
imaginii institu܊iei se realizeaza ܈i prin elaborarea unor proiecte la nivel local care să
vizeze multiplicarea experienĠei pozitive úi a exemplelor de bună practică în
managementul institu܊ional.
Activită܊ile extra܈colare sprijină promovarea imaginii institu܊iei ܈colare.
Activită܊ile de acest gen, cu o deosebită influen܊ă formativă, au la bază toate formele
de ac܊iuni turistice, ateliere de crea܊ie, concursuri ܈i parteneriate cu alte institu܊ii.
Activită܊ile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica ܈i creativă de a
ocupa timpul liber al elevilor, institu܊ia de învă܊ământ ce promovează astfel de activită܊i
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât ܈i jude܊ean sau
na܊ional.
Activitatea extracurriculară e o componentă educaĠională valoroasă úi eficientă
căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenĠie, adoptând el, în primul rând, o
atitudine deschisă ܈i inovativă, atât în modul de realizare al activităĠii, cât úi în relaĠiile
cu elevii, asigurând o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor.
Promovarea imaginii pozitive a institu܊iei ܈colare se realizează prin publicarea
tuturor reu܈itelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele
܈i produsele activită܊ilor. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu
doar că putem ܊ine la curent părin܊ii cu tot ce se întâmplă în ܈coala, dar putem promova
activită܊ile ܈i implicit ܈coala în cadrul căreia acestea se desfă܈oară.
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Prin combaterea violen܊ei din unitatea ܈colară, reducerea incidentelor din cadrul
acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleran܊ei ܈i a unui spirit moral-civic
pozitiv în care elevii se integrează cu u܈urin܊ă, se creează, treptat, o imagine pozitivă a
܈colii.
În concluzie, imaginea ܈colii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce
a܈teaptă ܈i au nevoie: educa܊ie de calitate, accesul la ofertele educa܊ionale,
individualizarea învă܊ării, combaterea discriminării, reducerea violen܊ei, promovarea
unui comportament moral pozitiv ܈i participarea la activită܊i extra܈colare. ܇coala
noastră, în ochii comunită܊ii, este rezultatul unei munci constante.
Educa܊ia de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice,
fiecare contribuind individual asupra imaginii de ansamblu a institu܊iei ܈colare.
Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece această imagine pozitivă se
creează greu ܈i se poate pierde rapid.
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PE URMELE LUI MISS MARPLE

profesor SMIEDT ANCUğA
Liceul Teoretic „Emil RacoviĠă”, Baia Mare

Procesul educativ este unul complex, care presupune un melanj de útiinĠă,
intuiĠie, experienĠă, spontaneitate úi creativitate din partea dascălului, nevoit să se
adapteze constant noilor provocări. Ultimii ani au determinat schimbări importante la
nivelului sistemului educativ, iar dascălul s-a văzut în situaĠia de a regândi úi a
reorganiza conĠinuturile astfel încât ele să fie atractive pentru tânăra generaĠie.
Jocul didactic reprezintă un mijloc important de educaĠie care nu trebuie să
lipsească din activităĠile úcolare. Folosit în activitatea de învăĠare úi predare, chiar úi de
evaluare, el asigură varietate, diversitate, implicare emoĠională, dinamism, bună
dispoziĠie, antrenare, restabilind echilibrul psiho-fizic, furnizând motivaĠii stimulatorii,
fortificând energiile fizice úi intelectuale ale elevilor.
Activitatea Pe urmele lui Miss Marple úi-a propus să ofere elevilor din grupul
Ġintă posibilitatea de a învăĠa limba engleză úi de a o exersa într-o manieră inedită, care
să le dezvolte creativitatea, spiritul competitiv, abilităĠile de lucru în echipă, atenĠia,
gândirea deductivă úi analitică. Întrebările „Vă plac poveútile pline de mister? V-aĠi
descurca în ipostaza unui detectiv? V-ar plăcea să cunoaúteĠi mai bine mentalitatea
omului de la început de secol XX?” au stârnit curiozitatea elevilor úi dorinĠa lor de a se
implica activ úi conútient în această activitate. Elevii au fost împărĠiĠi în echipe, iar
rolurile úi le-au repartizat singuri, fără intervenĠia profesorului. S-a convenit ca doi
elevi să fie cei care desluúesc ghicitorile, un elev să îúi asume rolul de a aranja puzzleul poveútii, iar ultimii doi vor fi cei care lecturează povestea úi adună indiciile pe care
le vor prezenta celorlalĠi membrii ai echipei; pe baza lor vor încerca să desluúească
misterul prin folosirea metodei dezbaterii.
Povestirea Agathei Christie, A strange jest, a fost împărĠită pe fragmente. Fiecare
a fost pus într-un plic, pe care echipele l-au obĠinut doar după ce au răspuns corect la
câte o ghicitoare. Pe parcursul acestei provocări, li s-a interzis folosirea mijloacelor
digitale cu care ar fi putut accesa dicĠionare electronice sau alte site-uri pentru a găsi
cu uúurinĠă soluĠiile ghicitorilor. Singura metodă acceptată a fost aceea a discuĠiei în
echipă, în limba engleză, folosind gândirea deductivă. Pe măsură ce au găsit răspunsul
ghicitorilor, au primit tot mai multe bucăĠi din puzzle, povestea conturându-se sub ochii
lor. Cea mai mare provocare, la care elevii nu se aúteptau, a fost faptul că finalul
poveútii lipsea, ceea ce înseamnă că sarcina elucidării misterului le revenea lor.
Folosindu-se de indiciile descoperite pe parcursul lecturii, membrii fiecărei echipe au
încercat să croiască un deznodământ al poveútii pe care să-l prezinte în faĠa clasei.
Am rămas impresionată de imaginaĠia bogată de care elevii au dat dovadă, de
puterea lor de implicare, de entuziasmul cu care au citit, au comunicat în limba engleză
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úi au dus sarcina la bun sfârúit. Deúi doar o echipă a reuúit să desluúească misterul aúa
cum Agatha Christie l-a oferit în poveste, celelalte echipe au prezentat variante
ingenioase úi veridice. Feedback-ul din partea elevilor a fost unul pozitiv, dorinĠa lor
fiind ca experienĠa să fie repetată cât de des posibil.
La finalul activităĠii, elevilor li s-a cerut ca să aleagă o frază sau un paragraf din
poveste care îi reprezintă cel mai bine pe ei în rolul de detectivi, iar aceútia au ales în
unanimitate următorul citat:
‘You seem to have been very thorough, my dear. Perhaps, if I may say so, just a little
too thorough. I always think, you know, that one should have a plan.’ (Miss Marple)
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MAGIA TEATRULUI

profesor SMIEDT MIHAELA ELENA
Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Baia Sprie


Criza sanitară din ultimii doi ani a provocat schimbări majore la nivelului
sistemului educativ, nevoit să se adapteze úi să îúi mute activitatea în mediul online.
Atât cadrele didactice, cât úi elevii au depus eforturi susĠinute pentru a se plia pe singura
formă de învăĠământ posibilă în acest context, dar, la reîntoarcerea în úcoală, efectele
provocate de lipsa contactului social úi petrecerea unui timp îndelungat în mediul
virtual au fost vizibile mai ales la reprezentanĠii tinerei generaĠii.
I-am descoperit pe elevi mai retraúi, oarecum uúor agresivi în relaĠiile cu ceilalĠi,
având mult mai puĠină încredere în forĠele proprii. Pentru că evaluarea în mediul virtual
a permis obĠinerea unor calificative mari cu mai puĠin efort, motivaĠia elevilor pentru
a învăĠa a scăzut semnificativ. Astfel, s-a impus gândirea unor activităĠi care să fie
atractive pentru elevi, să le formeze atitudini pozitive faĠă de úcoală úi faĠă de actul
educativ, să îi ajute să îúi dezvolte frumos personalitatea, úi chiar să îi pregătească
pentru provocările pe care le aduce viaĠa. Proiectul Magia teatrului a fost conceput
pentru a răspunde orizontului de aúteptare al unor astfel de tineri.
Teatrul oferă modele úi tipare pentru situaĠii de viaĠă complexe; oferă, prin
operele puse în scenă, perspective inedite asupra existenĠei, transmiĠând trăiri,
sentimente, dar úi concepte valoroase. Evadarea din cenuúiul vieĠii cotidiene se poate
realiza admirabil prin teatru, fie că ne găsim în ipostaza actorului sau doar a
spectatorului.
La întrebările „Nu Ġi-ai dori să fii, măcar pentru câteva minute, în pielea altcuiva?
Să vezi viaĠa prin ochii altcuiva? Să laúi la o parte problemele tale?”, majoritatea
elevilor au răspuns afirmativ. Proiectul Magia teatrului a debutat în luna septembrie a
anului úcolar în curs cu activităĠi teatrale desfăúurate bilunar.
Proiectul úi-a propus ca, prin activităĠile sale, să contribuie la dezvoltarea
armonioasă a elevilor care s-au înscris în grupul Ġintă, să îi incite la luarea unor
iniĠiative, să le stimuleze imaginaĠia úi să le antreneze memoria. În spatele „măútilor”,
al personajului interpretat, cei timizi au avut posibilitatea să uite de proprii „demoni”,
să se simtă liberi úi să înfrunte curajoúi provocările vieĠii.
La începutul fiecărei întâlniri am realizat jocuri care să antreneze atenĠia elevilor,
expresivitatea artistică, memoria, dicĠia, creativitatea úi spontaneitatea: Săbiile,
Împăratul, Fraza buclucaúă, Să ne prefacem!, etc. Împreună cu elevii am citit úi am
analizat câteva scenete pe care să le interpretăm úi ne-am oprit asupra piesei de teatru
Nu te juca cu dracul de Iacob Negruzzi, pe care am adaptat-o împreună, úi asupra unei
scenete care vizează teme precum prietenia úi bullying-ul, Scene din viaĠa noastră,
creaĠie proprie. Ataúez un fragment din această piesă:
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„ÎNGERUL: Ce frumos e cerul!... Ce albastru!... Mă simt tare liber úi fericit azi!
Să zbor aúa peste tot, să observ tot ce se petrece în lumea asta, să cutreier ca vântul úi
ca gândul... asta da bucurie! Sunt sigur că azi voi vedea doar lucruri frumoase care mă
vor umple de bucurie!... (priveúte la dreapta) Un copac cu flori! Cât de alb, de pur!...
(priveúte la stânga) Un pârâu! Ce limpede úi cristalină pare apa lui! Oare unde se
grăbeúte aúa? (îúi duce mâinile la gură úi strigă) Hei, apă! Hei, tu, apă! Unde curgi aúa
grăbită?... (spre public) Nu spune ea, golana! E secret!... Sunt tare multe lucruri de
văzut în lumea asta! (îúi scoate din buzunar un carneĠel úi un pix) Hmmmmm...
recapitulare: ce am văzut noi ieri... Numărul unu: în parc, doi bătrânei stăteau pe o
băncuĠă úi împărĠeau niúte sandviúuri. (în spatele lui apar cei doi bătrânei) Mai
rămăsese o singură bucată. Bătrânelul se uită la partenera lui úi spuse... Ce a spus oare?
Oh! (răsfoieúte paginile carneĠelului).
BĂTRÂNELUL (întinzând bucata de sandviú bătrânei): Uite, draga mea,
ultima bucată o meriĠi tu!
BĂTRÂNICA (zâmbind): Dar, dragul meu, tu eúti bolnav. Uite cum facem:
(rupând sandviúul în două) o bucată pentru tine, alta pentru mine. (îi întinde
bătrânelului bucata).”
Profesorul úi-a asumat doar rolul de îndrumător, iar restul responsabilităĠilor au
fost împărĠite de elevi, asfel încât experineĠa lor să fie cât mai bogată: regizor,
costumier, sunetist, scenarist, actori.
Rolurile au fost distribuite în funcĠie de preferinĠe, dar, după primele repetiĠii, sau făcut modificări, astfel încât rolul să se potrivească celui care îl interpretează. Pentru
a avea o imagine mai clară asupra interpretării teatrale, s-au făcut filmări în timpul
repetiĠiilor, iar apoi am discutat pe baza lor, încercând să venim cu soluĠii úi să
îmbunătăĠim acolo unde interpretarea nu era cea mai bună.
Chiar dacă suntem departe de finalizarea proiectului printr-un spectacol, ne
bucurăm de fiecare întâlnire úi ne lăsăm fermecaĠi de magia teatrului.
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Promovarea imaginii ܈colii


prof. înv. primar ܇ortan Claudia Crina,
܇coala Gimnazială ,,Gheorghe Lazăr,,,Zalău

Încep prin a spune că nu zidurile unei ܈colisunt cartea de vizită a acesteia ci duhul
ce domne܈te în interiorul ei. Acest duh nu este altceva decat dragostea cu care copiii
vin la ܈coală, plăcerea de a descoperi lucruri noi ܈i sentimentul ca vacan܊ele sunt prea
lungi pâna reîncepe ܈coala.
Nevoia de a învă܊a de a descoperi lucruri noi,o avem incă de la vârsta,, De ce urilor,, cand fiecare raspuns este de fapt o noua întrebare. Pentru ca interesul copiilor
sa fie men܊inut viu actul educa܊ional trebuie sa fie de calitate. Impactul pe care acesta
îl are asupra copiilor, promoveaza ܈coala în care înva܊ă. Alături de activita܊ile de
învă܊are, gândite în mod creativ, proiectele educationale, parteneriatele cu diferite
institu܊ii, oferă cadru optim atingerii scopului propus.
Atelierele de crea܊ie,sezătorile literare, cu invita܊i de seamă din lumea scrisului,
serbările ܈colare, deschid copiilor u܈a către împără܊ia cunoa܈terii. Desfa܈urate fizic sau
on line, ele vorbesc pe re܊elele de socializare despre pulsul ܈colii.
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În seria activită܊ilor mult a܈teptate de copii sunt ܈i cele din cadrul parteneriatului ,,Micii
chimi܈ti,, Lumea fascinantă a reac܊iilor chimice i-a deterninat să caute noi raspunsuri.
Predarea în tandem cu doamna profesor a fost îi este un câ܈tig atat pentru adul܊i cat ܈i
pentru copii.

De asemenea activită܊ile din cadrul parteneriatului cu Biblioteca ܈colară si cu
Biblioteca Jude܊eana, se înscriu în cadrul activită܊ilor de succes. ,,Eminescu -a fost,
este ܈i va fi ,, a aplecat aten܊ia celor mari ܈i celor mici asupra crea܊iei literare a marelui
poet.

,,Sta܊ia de carte ,,este un proiect mult iubit de copii .Ace܈tia trebuie să
împărtă܈ească cu părin܊ii cele citite iar la rândul lor părin܊ii trebuie să aibă acasă
stabilită ,,ora de lectură,, când to܊i ai casei se opresc asupra căr܊ilor. Rezultatul ob܊inut
este validat de implicarea acestora ܈n orice activitate care se desfa܈oară la ܈coală ܈i le
solicită sprijinul.
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Măsurarea performan܊elor ܈colare prin participarea la competi܊ii ܈colare (Gazeta
Matematica, Lumina Math, A܈ii Cunoa܈terii, etc) sunt un bun barometru pentru a
promova imaginea unei ܈coli.
Toate aceste activită܊i sunt o activitate de echipă a tuturor cadrelor didactice
dintr-o ܈coală, caracterizate de consecven܊ă, profesionalism ܈i dăruire.
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MEDIUL EDUCA܉IONAL
IN DEZVOLTAREA PRESCOLARULUI

Prof. înv. prescolar Spataru Mihaela
G. P. P. NR. 7, BUCURESTI

Ca ܈i orice institu܊ie educa܊ională, grădini܊a î܈i exercită influen܊a educativă
asupra copiilor, atât prin ac܊iuni directe, cât ܈i în mod indirect, prin felul în care î܈i
organizează elementele de mediu pedagogic.
GrădiniĠa, ca instituĠie educaĠională, prezintă anumite caracteristici, care o
deosebeúte de celelalte: programe de educaĠie structurate flexibil, tematică propusă de
educatoare, jocul ca principală modalitate de învăĠare, evaluare centrată pe progresul
copiilor, crearea unui mediu de învăĠare plăcut úi stimulator, îmbinarea caracteristicilor
educaĠiei de tip informal într-un cadru formalizat.
Copilăria este cea mai fericită perioadă a vieĠii prin lipsa de griji, dragostea celor
din jur ܈i posibilitatea de a năzui către tot ce este mai frumos pe lume. După familie,
mediul instituĠionalizat (creúa ܈i grădiniĠa) constituie prima experienĠă de viaĠă a
copilului în societate. Aici, copilul ia cunoútinĠă de activităĠi úi obiecte care-i
stimulează interesul úi acĠiunea, îl provoacă să se exprime prin angajarea în relaĠiile
sociale de grup.
EducaĠia este procesul prin care se realizează formarea úi dezvoltarea
personalităĠii umane ܈i constituie o necesitate pentru individ úi societate.
Cercetătorii M. Avram ܈i N Silistraru evidenĠiază câteva funcĠii ale mediului
educaĠional:
În primul rând, ca o totalitate a posibilităĠilor pentru educarea capacităĠilor úi
potenĠialelor de personalitate;
În al doilea rând, ca mijloc de educare úi dezvoltare;
În al treilea rând, ca obiect de proiectare úi modelare. Mediul educaĠional al
grădini܊ei se proiectează la început în mod teoretic, apoi se modelează practic în
corespundere cu obiectivele educaĠiei, particularităĠile specifice úi condiĠiile
psihosociale úi etnice;
În organizarea spaĠiului educaĠional se va Ġine seama de următoarele cerinĠe:
ÎmpărĠirea sălii de grupă în zone, în funcĠie de diferitele tipuri de activităĠi; ExistenĠa
a cel puĠin două zone delimitate în sala de grupă: Biblioteca úi ColĠul păpuúii;
Stabilirea locului úi a materialelor necesare pentru realizarea centrului tematic;
Realizarea unui centru (a unei zone) pentru ùtiinĠă ar putea rezolva problema centrului
tematic. (În fond, útiinĠa este tot ce ne înconjoară.) Aúezarea materialelor la vedere, pe
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rafturi plasate la nivelul copilului, asigurarea accesului liber al copilului la aceste
materiale; Alegerea materialelor în funcĠie de vârsta úi interesele copiilor din grupă;
Sortarea periodică a materialelor; Introducerea treptată a materialelor noi;
La această vârstă jocul este principala lui formă de activitate. Este foarte
important ca educatoarea să creeze o atmosferă de joc pe întreg parcursul zilei prin
realizarea unor activităĠi plăcute úi interesante, prin implicarea activă a copiilor în
procesul de învăĠare, prin asigurarea unor posibilităĠi de opĠiune pentru copii, astfel
încât aceútia să poată iniĠia propriile lor activităĠi de învăĠare, prin manifestarea unei
atitudini relaxante în interacĠiunile cu copiii.
Copilul învaĠă în joc, cunoaúte, se auto-conduce, îúi antrenează facultăĠile
mintale, se deprinde să coopereze cu alĠi copii, îúi exersează efortul volitiv, câútigă
încredere în sine, rezolvă conflictul între ceea ce doreúte úi ceea ce poate. Prin joc
copilul se antrenează úi îúi satisface o mulĠime de necesită܊i caracteristice pentru vârsta
respectivă.
În jocuri copiii folosesc mai multe elemente care sunt numite tradiĠional jucării.
Jucăria este un obiect folosit de copii pentru a se amuza. Ea reprezintă suportul
dezvoltării intelectuale úi motorii a copiilor.
Jucăriile acĠionează [1, p.42]:
x în plan motoriu când implică manipularea úi miúcarea;
x în sfera limbajului când între jucărie úi copil se poartă un dialog, activitate prin
care se pot corecta diverse tulburări de limbaj;
x în aria cognitivă când jucăria poate fi explorată, descompusă ܈i analizată;
x în plan comportamental – reglarea controlului úi a autocontrolului faĠă de o
situaĠie interactivă;
x în plan relaĠional: se dezvoltă spiritul de echipă, de cooperare, de ajutor, de
respect faĠă de ceilalĠi copii, dar úi faĠă de jucării.
Jucăria este primul prieten de joacă, uneori singurul confident, căruia îi spune
toate bucuriile úi “durerile”. Jucăria nu trebuie să fie sofisticată, ci să satisfacă nevoia
de joc a copilului.
Pe tot parcursul preúcolarităĠii, educaĠia se centrează atât pe dezvoltarea fizică
(abilitatea de miúcare úi coordonare, sănătate úi nutriĠie), cât úi pe cea cognitivă
(abilitatea de a gândi, a reflecta, a judeca, a asculta úi a înĠelege, a comunica oral úi
scris), socio-emoĠională (abilitatea de a interacĠiona cu lumea din jur úi de a trăi emoĠii,
sentimente adecvate).
Tot ce se întâmplă în primii ani de viaĠă ai copilului este esenĠial, atât pentru
progresul său imediat, cât úi pentru educa܊ia permanentă a acestuia. Educa܊ia trebuie să
aibă drept punct de plecare copilul, văzut în globalitatea sa, ca fiin܊ă complexă, cu
interesele, personalitatea ܈i istoria sa [6, p.65].
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Via܊a ܈i activitatea în institu܊ia pre܈colară îl ajută pe copil să dobândească ܈i să
exerseze deprinderi de rela܊ionare socială, de descoperire a propriei identită܊i ܈i de
raportare la valori.
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“PROMOVAREA IMAGINII GRĂDINI܉EI,
IN CONTEXTUL ACTUAL - GRĂDINI܉A ONLINE “

Grădini܊a cu P. P. NR. 11
Structura - Grădini܊a cu P. N. NR. 58 - Braila
Grupa - combinate
Prof. înv. pre܈c. Stan Lidia

În condi܊iile unui sistem concuren܊ial în continuă dezvoltare devine imperativă
accentuarea eforturilor de promovare a imaginii gădini܊ei úi de stabilire a unor rela܊ii
directe cu viitorii poten܊iali beneficiari/părin܊i.
Imaginea grădiniĠei, a unită܊ii ܈colare, are o puternica influenĠă asupra
comunită܊ii, iar aceste aúteptări influenĠează alegerea beneficiarilor.
Este important ca imaginea pe care o proiectează asupra comunitaĠii să fie
aceeaúi cu ceea ce doreúte grădini܊a să realizeze. Pentru construirea úi consolidarea unei
imagini pozitive, î܊i trebuie ani de muncă sistematică, de comunicare úi de realizări
deosebite.
Promovarea cuprinde toate formele de comunicare úi activităĠile pe care
grădini܊a le poate desfăúura pentru a atrage grupurile Ġintă prin educaĠia oferită.
Promovarea unei grădini܊e se poate face prin relaĠii publice, tipărituri de
promovare (broúura, cărticica, prospecte, participări la diverse activită܊i
extracurriculare, proiecte educative, etc.) úi reclama.
Grădini܊a, trebuie să se face cunoscuta prin pozitia în cadrul comunitatii locale
(poli܊ie, pompieri, biserica, ܈coală, primărie) cu sprijinul cărora se pot organiza diferite
activita܊i, parteneriate, concursuri, etc.
De asemenea, scoala care preia copiii grădini܊ei, îsi exprimă părerea despre
nivelul de pregătire al copiilor, despre capacitatea lor de a se adapta in următoarea
treaptă ܈colară. Cadrele ܈colii i܈i manifestă interesul fa܊ă de copiii bine pregăti܊i ܈i vin
cu drag în grădini܊a pentru a organiza diferite activită܊i.
Părin܊ii copiilor, sunt mul܊umi܊i de evolu܊ia copiilor ܈i de rezultatul muncii lor.
În această perioadă, când activită܊ile din grădini܊e ܈i ܈coli se desfă܈oară on.line ,
nu trebuie neglijat faptul că institu܊ia ܈colară trebuie să men܊ină o imagine favorabilă,
prin care comunitatea să vadă că ace܈ti copii înva܊ă în continuare, că prin publicarea
lucrărilor rezolvate de acasă, sunt transmise cuno܈tin܊e, sarcinile sunt rezolvate corect.
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Temele transmise copiilor sunt atent studiate ܈i planificate de către cadrele
didactice. Aceste teme au un con܊inut clar, explicit, care prin diferite filme educative,
imagini, fi܈e model duc la realizarea corectă a acestora.
Tot în această perioadă, copiii pot fi implica܊i în diferite proiecte educative care
se desfă܈oară on.line.
Grădini܊a noastră participă, on.line la spectacole de teatru in cadrul Teatrului de
păpu܈i Cărăbu܈- Brăila. În această perioadă, la initiativa teatrului se organizează
spectacole, unde sunt invitati părinti, bunici ܈i copii în numar limitat.
Un alt proiect educational la care participă grădini܊a noastră, este Proiectul
Educa܊ional Regional Magia Teatrului, unde copiii participă prin desene cu scene din
pove܈tile îndrăgite de ei, lucrările fiind publicate pe adresa de facebook a proiectului.
Prin participarea la proiectul ECOTICBAT, copiii colectează baterii uzate, chiar
܈i in această perioadă, iar când vor reveni la grădini܊ă, vor aduce bateriile ܈i astfel vor
܈ti că au contribuit la protejarea mediului inconjurător.
Un alt proiect la care am participat este ECO JUNIOR –Drume܊ii montane, unde
pe adresa organizatorilor trimitem on.line imagini cu diferite activită܊i de mi܈care,
concursuri sportive, distractive. De acolo ne putem inspira cum să desfa܈urăm alte
activita܊i, putem prelua alte idei.
Pentru a fi cât mai aproape de copii, de părintii acestora, săptămânal avem
întâlnire pe platforma de socializare Zoom, unde se discută despre teme, despre
posibilitatea de a le rezolva, avem activitate interactivă unde educatoarea lucreaza
simultan cu copiii, se dau sfaturi părintilor despre cum să gestioneze această situatie
care crează o obliga܊ie din partea acestora.
Prin tot ce facem vrem să arătăm interesul nostru, al cadrelor didactice pentru
continuarea unei bune desfă܈urări a activită܊ilor instructiv-educative din grădini܊ă,
chiar ܈i de la distan܊ă. Astfel sperăm să avem aprecierea părin܊ilor ܈i a comunită܊ii.
Activitatea on.line a demonstrat foarte multor persoane importan܊a desfă܈urării
procesului de învă܊are intr-un cadru organizat, cu ajutorul cadrelor didactice, că nu este
o muncă u܈oară, că prin socializarea din cadrul ܈colii sau a grădinitelor, copiii au de
învă܊a ܊anumite reguli, totul este structurat ܈i organizat, planificat, pentru o mai bună
asimilare a cuno܈tin܊elor transmise.
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ACTIVITĂ܉ILE REALIZATE
PENTRU PROMOVAREA IMAGINII UNITĂ܉II DE ÎNVĂ܉ĂMÂNT

Prof. înv. pre܈c: Stan Maria - Alexandra,
GPP OSTROVENI 1, Râmnicu Vâlcea, Vâlcea


܇coala este o institu܊ie publică proprietate de stat sau privată unde se înva܊ă
disciplinele prevăzute într-un plan de învă܊ământ, curriculum.
Datorită cerin܊elor tot mai complexe ale societă܊ii din zilele noastre, unitatea de
învă܊ământ trebuie să fie pregătită ܈i să î܈i câ܈tige locul în via܊a copiilor ܈i în acela܈i
timp să se facă cunoscută în centrul comunită܊ii.
În ultimii ani, internetul a devenit cea mai folosită modalitate de promovare, prin
care unită܊ile de învă܊ământ î܈i pot construi o imagine.
ùcoala este un element esenĠial al oricărei comunităĠi prin resursele umane pe
care le de܊ine. O unitate de învă܊ământ responsabilă este garan܊ia dezvoltării
permanente a comunităĠii. ùcolile ܈i grădiniĠele, nu pot funcĠiona bine fără sprijinul
comunităĠii, aceasta reprezintă o resursă, oferindu-úi serviciile úi altor membri pe lângă
tinerii úcolarizaĠi altfel decât prin realizarea educaĠiei formale.
Promovarea imaginii unei instituĠii educaĠionale este strâns legată de un
ansamblu de criterii, reguli úi interpretări care sunt structurate de-a lungul timpului úi
transmise prin tradiĠie, modificate úi îmbogăĠite succesiv cu elemente noi, acceptate si
asimilate de comunitate
Printre activită܊ile de promovare a imaginii institu܊iei în care activez ca
educatoare se numără: asigurarea protec܊iei tuturor elevilor, dezvoltarea parteneriatelor
comunitare în vederea protec܊iei integrită܊ii fizice ܈i psihice a fiecărui copil, implicarea
familiei ܈i a societă܊ii în procesul decizional, crearea condi܊iilor optime pentru
dezvoltarea poten܊ialului propriu în cadrul procesului educa܊ional, organizarea ܈i
realizarea unui proces educa܊ional de calitate, valorificarea eficientă a resurselor
educa܊ionale, organizarea ܈i desfă܈urarea concursurilor ܈colare prin parteneriate
educa܊ionale.
Personalizarea ofertei educaĠionale la nivel instituĠional prin diversificarea úi
flexibilizarea acesteia în funcĠie de nevoile úi interesele beneficiarilor procesului
educa܊ional contribuie la îmbunătă܊irea imaginii unită܊ii de învă܊ământ.
Promovarea imaginii pozitive a institu܊iei ܈colare se realizează prin publicarea
tuturor reu܈itelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele
܈i produsele activită܊ilor prin intermediul căruia nu doar că putem ܊ine la curent părin܊ii
cu tot ce se întâmplă în ܈coala, dar putem promova activită܊ile ܈i implicit ܈coala în
cadrul căreia acestea se desfă܈oară.
Propunerea de activităĠi pentru formarea úi promovarea imagini a grădini܊ei în
anul úcolar curent, a fost următoarea:
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- transmiterea în spaĠiul virtual a informaĠiilor úi fotografiilor privind baza materială úi
programele de dezvoltare, oferta educaĠională, activităĠi derulate, rezultatele
pre܈colarilor, proiecte educa܊ionale derulate;
- participarea la concursuri educa܊ionale potrivite fiecărui nivel de vârstă;
- încheierea unor parteneriate educa܊ionale cu alte institu܊ii din jude܈ ܊i din ܊ară;
- folosirea metodelor moderne de predare-învă܊are-evaluare;
- adaptarea curriculumului în func܊ie de nevoile copiilor;
- popularizarea ofertei educaĠionale propusă pentru anul úcolar 2021-2022 (în grădini܊ă
úi în afara ei).
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“PROMOVAREA IMAGINII ܇COLII ”
܇coala online / Educa܊ia altfel

profesor STAN ROXANA


În zilele noastre, ܈coala trebuie să fie pregătită să facă fa܊ă unor cerin܊e tot mai
complexe din partea societă܊ii contemporane ܈i să î܈i revendice locul său în via܊a
copiilor pe care îi educă dar ܈i în centrul comunită܊ii. Cu ceva timp în urmă, ܈coala
avea statutul său binedefinit, alături de alte instu܊ii ale statului ܈i nu era nevoită să î܈i
confirme locul sau să se lupte pentru ob܊inerea lui. Dar, ܈coala fiind un organism viu,
a fost supusă, ca ܈i societatea, unor continue schimbări , cerin܊ele beneficiarilor ܈i
schimbarea societă܊ii făcând ca unitatea de învă܊ământ să fie în continuă mi܈care.
Internetul, privit cu reticen܊ă ini܊ial, a devenit un mediu prietenos, un mediu de
promovare a imaginii ܈colii, un mediu care oferă multe, dar care cere timp ܈i resurse.
Cadrele didactice au fost nevoite să se adapteze din mers unor situa܊ii ivite peste noapte,
au fost obligate să facă fa܊ă, de pe o zi pe alta, schimbării – de la învă܊ământul clasic,
fa܊ă în fa܊ă, în clasă, la învă܊ământul cu predare online, în fa܊a ecranelor. Institu܊ia ܈colii
a fost promovată de cadrele didactice în modul cel mai direct cu putin܊ă în această
perioadă, deoarece în cadrul orelor online nu au fost prezen܊i doar elevii, ca ܈i în cazul
învă܊ământului clasic, ci în spatele elevilor, ale ecranelor au stat părin܊ii ( nevoi܊i ܈i ei
a se adapta la telemuncă), bunicii, familia elevilor adunată în casă din pricina virusului
nemilos. Aceasta a fost radiografia clară a ܈colii în care beneficiarii, atât direc܊i, cât ܈i
indirec܊i au intrat în contact cu mediul ܈colar ܈i astfel comunitatea a fost influen܊ată de
܈coală. Instu܊iile statului au luat în considerare ܈coala ܈i s-a vorbit, parcă mai mult decât
oricând, de desfă܈urarea orelor, de infectarea cadrelor didactice, a elevilor de revenirea
în bănci, etc.
Radiografia nu a scos la iveală doar lucruri bune, ci ܈i lipsurile sistemului de
educa܊ie românesc, delasarea ܈i complacerea în anumite situa܊ii , truda făcută de multe
cadre didactice care au pornit din poartă-n poartă pentru a furniza educa܊ie ܈i toate
aceste lucruri au creionat faptul că responsabilitatea actului educa܊ional nu revine
exclusiv ܈colii ܈i profesorilor, ci o componentă principală este familia, părin܊ii,
comunitatea, to܊i factorii care ar trebui să fie interesa܊i de acest aspect.
Crearea imaginii institu܊iei prin fiecare cadru didactic din institu܊ie, motivarea
elevilor printr-o educa܊ie individualizată, adaptată la cerin܊ele elevului, folosirea
mijloacelor tehnologice, elaborarea de proiecte la nivel local care să vizeze
multiplicarea experien܊ei pozitive ܈i a exemplelor de bune practici, toate acestea
contribuie la evolu܊ia acestui organism viu, numit ܈coală.
Activită܊ile extra܈colare pot de asemenea promova imaginea institu܊iei ܈colare.
Aceste activită܊i au un puternic impact formativ ܈i sunt o alternivă de a ocupa timpul
liber al elevilor, de a suda rela܊iile dintre ei ܈i profesorul diriginte (dar nu numai), de a
crea o imagine pozitivă asupra ܈colii, imagine care nu presupune doar trasmiterea de

762

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, februarie, 2022
informa܊ii ci ܈i asigurarea unei atmosfere relaxante, care să îi stimuleze din punct de
vedere creativ pe elevi, arătându-le că ܈coala poate avea ܈i o atitudine deschisă ܈i
inovativă, pot găsi un prieten de nădejde, care contribuie sus܊inut la dezvoltarea lor.
Promovarea imaginii pozitive a institu܊iei ܈colare se realizează prin publicarea
tuturor reu܈itelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele
܈i produsele activită܊ilor. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu
doar că putem ܊ine la curent părin܊ii cu tot ce se întâmplă în ܈coala, dar putem promova
activită܊ile ܈i implicit ܈coala în cadrul căreia acestea se desfă܈oară.
Prin combaterea violen܊ei din unitatea ܈colară, reducerea incidentelor din cadrul
acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleran܊ei ܈i a unui spirit moral-civic
pozitiv în care elevii se integrează cu u܈urin܊ă, se creează, treptat, o imagine pozitivă a
܈colii.
În concluzie, imaginea ܈colii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce
a܈teaptă ܈i au nevoie: educa܊ie de calitate, accesul la ofertele educa܊ionale,
individualizarea învă܊ării, combaterea discriminării, reducerea violen܊ei, promovarea
unui comportament moral pozitiv ܈i participarea la activită܊i extra܈colare. ܇coala
noastră, în ochii comunită܊ii, este rezultatul unei munci constante.
Educa܊ia de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice,
fiecare contribuind individual asupra imaginii de ansamblu a institu܊iei ܈colare.
Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece această imagine pozitivă se
creează greu ܈i se poate pierde rapid.

La sfâr܈itul acestui articol m-am gândit să inserez un citat de Mihail Sadoveanu,
care se potrive܈te celor scrise mai sus. Umanitatea ca ܈i ܈coala sunt obligate să ܊ină
pasul cu procesul de evolu܊ie, pentru a nu rămâne în urmă, pentru că genera܊iile sunt în
schimbare, iar noi, dascălii trebuie să fim în schimbare dacă dorim să fim în
concordan܊ă cu elevii no܈tri, dacă dorim să îi putem ܊ine aproape ܈i dacă sim܊im că
trebuie să fim parte din acest proces necontenit al progresului.
Urna ܈colii nu a fost ܈i nu va fi nicicând închisă; ea va fi deschisă tuturor, va
primi pe oricine dore܈te, dar sper că va închide în sufletele elevilor informa܊ii, trăiri,
sentimente, experien܊e cu care ace܈tia să î܈i poată duce în continuare via܊a ܈i să revină
la acea urnă ori de câte ori simt nevoia. Să ܈tie că acea urnă poate să le educe copiii ܈i
copiii copiilor lor. Cu această încredere, ܈coala va continua să trăiască, să respire
educa܊ie, să mi܈te umanitatea, să ofere tot ceea ce are mai bun ܈i mai de pre ܊din
genera܊ie în genera܊ie.
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Doar educa܊i putem merge cu demnitate înainte, doar educa܊ia ne este sprijin
atunci când u܈i ni se închid, doar păstrarea urnei sacre ܈i transferarea ei cu smerenie
din genera܊ie în genera܊ie poate păstra neamul puternic.
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„SĂ OCROTIM STEJARUL!”


Profesor Stanciu Cosette
Liceul „CAROL I„ Plopeni, jud. Prahova



MOTTO: “Stejarul puternic de astăzi este ghinda care a căzut ieri la pământ.”
ARGUMENT
Pădurile acoperă aproximativ 31 % din suprafaĠa Pământului, fiind o parte
integrantă a dezvoltării durabile la nivel mondial. Absorbind 2,4 miliarde de tone de
carbon într-un singur an, pădurile , considerate “plămânul verde al planetei” , au rolul
de a încetini procesul de încălzire globală. Din păcate pădurile fac obiectul uneia dintre
alegerile majore pe care trebuie să le facă oamenii, úi anume să poată găsi un echilibru
între dorinĠa de a exploata resursele úi terenul pădurilor úi rolurile importante pe care
acestea le joacă în sistemul planetar de menĠinere a vieĠii.
Pădurile au în primul rând un rol ecologic, de aceea 50% din pădurile României
sunt încadrate în categorii de protecĠie a apei, a solului, a climei. Modul în care sunt
gestionate pădurile poate afecta semnificativ calitatea mediului. În regiunile cu sol
fragil, pădurea joacă adeseori un rol protector împotriva eroziunii provocate de vânt,
dar úi în cazul eroziunii provocate de ape.
Protejarea ei trebuie să ne preocupe pe toĠi, deoarece fenomenul de poluare nu
are limite úi nu Ġine cont de frontiere.
Pădurea Plopeni este o pădure de stejar în care vegetează o serie de plante sudice,
dintre care unele foarte rare sau chiar unice în zona Munteniei. Zona este foarte
importantă pentru existen܊a endemismului vegetal Peucedanum rochelianum care a
fost semnalat în pu܊ine locuri, în Banat ܈i în nordul Olteniei, arealul fiind în extindere
spre est.
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SCOPUL PROIECTULUI:
-de a-i ajuta pe elevi să înĠeleagă legătura care există între om úi natură, între
cunoútinĠele dobândite la diferite discipline de studiu úi lumea din afara úcolii, de a da
posibilitatea elevilor de a se implica úi organiza prin investigare individuală sau în
grup;
- de a informa, de a con܈tientiza comunitatea locală privind rolul pădurii, al faunei ܈i
al florei existente în aceasta zonă din CODRUL VLĂSIEI ܈i de a promova o atitudine
de respect fa܊ă de mediul înconjurător , de responsabilitate în legătură cu contribuĠia
pădurilor la îmbunatăĠirea calităĠii mediului, a menĠinerii vieĠii pe pământ .
OBIECTIV GENERAL:
x Modelarea conduitei ecologice în rândul elevilor .
OBIECTIVE SPECIFICE:
x
x
x
x
x

sensibilizarea elevilor la problematica protecĠiei pădurilor ;
formarea unei atitudini pozitive de responsabilitate faĠă de mediul înconjurător;
dezvoltarea, stimularea expresivităĠii úi creativităĠii elevilor;
cultivarea sensibilităĠii artistice a elevilor;
stimularea úi promovarea capacităĠii creatoare ale elevilor prin organizarea de
expoziĠii úi concursuri.

GRUP ğINTĂ: elevii Liceului “CAROL I” Plopeni
membrii comunită܊ii Plopeni, jud. Prahova
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܇coala, mediu de dezvoltare plenară ܈i armonioasă


Prof. Stroe Ilona,
܇coala Gimnazială Gura ܇u܊ii

Importan܊a ܈colii este cunoscută încă din cele mai vechi timpuri, deoarece ea se
finalizează prin educa܊ia intelectuală, estetică, morală, profesională, religioasă ܈i
socială a elevilor.
Ace܈tia trebuie să-܈i formeze competen܊e generale care să le dezvolte spiritul de
ini܊iativă, de colaborare, capacitatea de a se adapta u܈or la nevoile societă܊ii moderne,
dezvoltarea atitudinii pozitive fa܊ă de învă܊area atât tradi܊ională, cât ܈i online, etc.
Un cadru didactic bine pregătit trebuie să dea dovadă de o bună cunoa܈tere a
no܊iunilor teoretice, de pregătire pedagogică, care să pună accent pe particularită܊ile de
vârstă ale fiecărui elev cu care lucrează, ajutându-l să se dezvolte armonios, din punct
de vedere cognitiv ܈i afectiv.
EducaĠia úi instrucĠia ating maxima dezvoltare în cadrul úcolii prin caracterul
programat, planificat úi metodic al activităĠilor instructiv-educative. Ca formă de
organizare, activităĠile sunt diverse, pornind de la lecĠii, lucrări practice, până la
activităĠi extracurriculare úi cercuri de elevi, iar conĠinuturile transmise sunt atent
selectate după criterii psihopedagogice.
Metodele de predare- învăĠare-evaluare tradiĠionale sunt îmbinate cu cele
alternative în vederea îndeplinirii funcĠiilor pe care le au: cognitivă, formativeducativă, instrumentală, motivaĠională, normativă, de optimizare a procesului de
învăĠământ.
S-a constatat că, rezolvarea sau nu, a unor situaĠii delicate ale educaĠiei depinde
mult de comunicarea între adulĠii implicaĠi in formarea copiilor: părinĠi úi profesori.
Comunicarea intre cele două categorii - familie úi úcoală - nu trebuie sa fie limitată.
Important este ca fiecare copil sa aibă un adult interesat de progresul său úcolar.
ùcoala trebuie să răspundă úi ea nevoilor părinĠilor úi să le ofere acestora sprijinul
necesar pentru ca ei să se poată implica în procesul de învăĠare al copiilor.
ùcoala din ziua de azi trebuie să încurajeze familiile úi profesorii să stabilească
acorduri de învăĠare, să îi instruiască pe cei din conducerea úcolilor să solicite
implicarea părinĠilor permanent - nu numai atunci când sunt probleme, să acorde
părinĠilor dreptul de a lua decizii úi hotărâri care privesc úcolarizarea copiilor, să
extindă programul de lucru din úcoală chiar după-amiaza, seara úi la sfârúit de
săptămână, permiĠând elevilor úi familiilor să se angajeze în activităĠi de învăĠare úi
recreative, de instruire a părinĠilor.
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Numai o colaborare strânsă între cei doi factori este de natură să determine o
eficienĠă maximă a muncii colective. Desigur, în acest proces de colaborare, rolul
conducător îl are úcoala.
Formele în care se realizează colaborarea úcolii cu familia sunt diverse:
comitetelede părinĠi, vizitele la domiciliul elevilor, consultaĠii individuale,
corespondenĠa cu familia.
Lipsa de colaborare duce spre un eúec úi, din nefericire, cel care are de pierdut
este copilul, pentru care dorim tot ce este mai bun.
Idealul educa܊ional al învă܊ământului românesc, ce decurge din idealul social,
constă în formarea integrală ܈i armonioasă a unei personalită܊i creative ܈i autonome,
astfel,că am să prezint câteva imagini de la activită܊ile la care au participat elevii Scolii
Gura ܇u܊ii-structura Sperie܊eni, tocmai pentru a dovedi că ܈coala este mediul în care
elevii î܈i dezvoltă dragostea fa܊ă de apropele, altruismul ܈i spiritul de colaborare ܈i de
ini܊iativă.

Miniconcertul de Crăciun 2021

Activitate online în cadrul parteneriatului de colaborare încheiat între ܇colile
Odobe܈ti ܈i Gura ܇u܊ii intitulată:

,,Hristos se na܈te, slăvi܊i-L!,,
Activitate de voluntariat ,,Pe fir cu Mo ܈Nicolae,,-
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PROMOVAREA IMAGINII ܇COLII
PRIN UTILIZAREA METODEI PROIECTELOR
ÎN PROCESUL DE ÎNVĂ܉ĂMÂNT

Tama ܈Ancu܊a Cornelia,
Grădini܊a cu program prelungit Vinga, jud. Arad

În ultimii ani, la nivelul învăĠământului românesc au apărut idei úi practici care
au încurajat schimbarea abordării educaĠionale de la curriculum centrat pe disciplină la
un curriculum centrat pe copil. Situarea copilului în centrul organizării procesului de
predare–învăĠare-evaluare a constituit o schimbare fundamentală care a atras după sine
necesitatea găsirii acelor soluĠii didactice care să stimuleze performanĠa copilului cel
puĠin la nivelul descris de potenĠialul său.
Implementând metoda proiectului, în reforma educaĠională, s-a reuúit trecerea
de la modelele tradiĠionale, care limitează uneori realizarea cunoaúterii, la o comunitate
de învăĠare, ce urmăreúte integrarea noilor informaĠii în structuri cognitive proprii úi
transferarea lor în conĠinuturi noi, aplicabile în practic, în care fiecare contribuie atât
la propria învăĠare, cât úi la procesul de învăĠare colectiv, o acĠiune de cercetare úi
acĠiune practică în acelaúi timp. Astfel, se permite dobândirea de către copil a unor
deprinderi úi abilităĠi prin care, ulterior, se poate realiza înĠelegerea úi producerea unor
raĠionamente autentice, devenind astfel participanĠi activi în viaĠa comunităĠii.
Datorită exploziei informaĠionale din diferitele domenii, ce determină
confruntarea copilului cu o varietate de aspecte problematice úi dificultăĠi care derivă
dintr-o cunoaútere limitată, este necesară intervenĠia educatoarei care cu ajutorul
metodei proiectului va aborda realitatea actuală, la momentul potrivit, atât din
perspectiva teoretică, cât úi practică.
Caracteristica esenĠială a proiectului se referă la plasarea copilul în centrul
proiectării didactice, ceea ce asigură o mai bună corelare gândire–învăĠare, iar pe
educatoare de a-i pune în situaĠia de a reflecta asupra răspunsurilor la întrebările:
Cum predăm?
Cum îi vom face pe copii să-úi amintească úi să-úi activeze experienĠele,
informaĠiile pe care le deĠin despre subiectul propus?
Cum îi vom motiva să se informeze, să caute, să investigheze?
Cum îi facem să interacĠioneze în mod activ cu noile informaĠii úi cu ceilalĠi
membrii ai grupei?
Ce contexte de exersare a noilor conĠinuturi voi crea?
Cum îi vom face să dea un sens úi o interpretare personală celor învăĠate,
reprezentative pentru fiecare copil?
Primul pas îl face educatoarea, care, acceptând ideea de schimbare úi adaptânduse cu uúurinĠă acesteia poate aduce schimbări în modul de a gândi úi acĠiona al
copilului, al părinĠilor acestuia úi chiar in sistemul educaĠional .
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Al doilea pas este necesar să se facă în direcĠia metodelor de predare folosite la
grupă úi a rolului educatoarei în procesul didactic, care, trebuie să fie legate de vârsta
copilului úi să Ġină cont de creativitatea úi încrederea în sine a fiecăruia dintre cei doi
factori implicaĠi în procesul didactic.
Ultimul pas este necesar în regândirea úi potenĠarea valenĠelor formative ale
mediului educaĠional. Aproape tot ce se află în mediul educaĠional în care se miúcă
copilul poate constitui obiectul unei intense curiozităĠi din partea acestuia úi, în acelaúi
timp, poate conĠine ceva interesant din care el poate învăĠa. Prin crearea unui mediu
educaĠional favorabil învăĠării în sala de grupă, educatoarea va stimula învăĠarea
copilului, solicitându-i să aducă în grupă ceva din viaĠa lui petrecută în afara grădiniĠei
pentru a primi ajutor în alegerea úi definirea unui subiect de proiect de învăĠare pornind
de la acel „ceva” familial úi cunoscut.
Bazându-se pe aceúti paúi esenĠiali, educatoarea încercă să contureze schimbarea
în procesul didactic prin folosirea metodei proiectelor de grup, selectate, gândite úi
elaborate cu ajutorul copiilor úi al părinĠilor. Prin această metodă copiii intră în contact
direct cu realitatea cercetată, iar obiectele, fenomenele, procesele sunt investigate în
dimensiunile úi caracteristicile reale, aúa cum se manifestă în realitate.
Abordarea metodei proiectului, din perspectivă curriculară, are o eficienĠă
crescută în creúterea motivaĠiei copiilor úi în stimularea operaĠiilor superioare ale
gândirii, deoarece învăĠarea bazată pe proiect este acĠiune de cercetare úi acĠiune
practică în acelaúi timp, ce contribuie la învăĠarea unui mod de «gândire
interdisciplinară» úi contribuie la practica învăĠării prin cooperare, prin oferirea
posibilităĠii copiilor de a exploata în profunzime domenii noi, de a acumula cunoútinĠe
în mod independent úi de a dezvolta competenĠe precum creativitatea, spiritul de
iniĠiativă, capacitatea de a comunica úi de a lucra în echipă.
Prezentând valoarea pedagogică a metodei proiectelor putem face o analiză
comparativă între proiectarea modulară (abordarea tradiĠională) úi proiectarea tematică
propusă de noua abordare educaĠională.
Dacă până acum temele erau rigide, iată că odată cu aplicarea metodei
proiectelor la vârstele timpurii avem posibilitatea de a deveni mai maleabili, de a fi în
pas cu cerinĠele reformei úi, cu dorinĠele copiilor. Această metodă ne dă posibilitatea
de a îmbina cu succes metodele moderne cu cele tradiĠionale, iar fuziunea între "copilul
trecutului" úi cel "al viitorului" se face acum în prezent. În ceea ce îi priveúte pe copii,
aceútia participă cu plăcere deosebită la activităĠile desfăúurate.
DorinĠa de a cunoaúte, explora, cerceta, descoperi noi soluĠii, stimulează copiii,
ei dovedind capacitatea de a intra în relaĠie cu adulĠii, de a comunica úi colabora în
realizarea proiectului. Această metodă a proiectelor îi stimulează pe copii, îi antrenează
în munca în echipă, le dezvoltă creativitatea úi abilităĠile de comunicare úi oferă
educatoarelor posibilitatea cunoaúterii reale a particularităĠilor de vârstă úi individuale
ale copiilor.
Totodată, metoda proiectelor învaĠă copilul să fie meticulos úi impune eliminarea
superficialităĠii în abordarea unor teme, învăĠându-l să aprofundeze un subiect, să fie
perseverent úi să se documenteze permanent atunci când doreúte să cunoască ceva.
Această metodă se dovedeúte a fi un real succes în cadrul activităĠii la clasă deoarece
vizează toate laturile educaĠiei.
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Concluzionând, metoda proiectelor, în plan teoretic, este văzută ca o metodă
interactivă, cu un putemic caracter interdisciplinar, ce stimulează úi dezvoltă pe
toate planurile personalitatea în curs de formare a copilului, iar în planul practic, se
defineúte ca un efort deliberat de cercetare al copiilor, concentrat pe depistarea
detaliilor úi înĠelegerea subiectului în întreaga sa amploare úi nu pe găsirea de
răspunsuri corecte la întrebările puse de adult.
De asemenea, ar trebui reĠinut că învăĠarea prin proiecte tematice:
-

respectă planul de învăĠământ;
oferă posibilitatea realizării obiectivelor programei într-o formă flexibilă;
respectă metodica desfăúurării activităĠilor de grup;
urmăreúte secvenĠele de derulare a unui proiect didactic;
învăĠarea se realizează prin efortul propriu úi deliberat al copiilor care învaĠă să-úi
atribuie responsabilităĠi úi să definească reguli de desfăúurare a activităĠilor;
- educatoarea are rolul de ghid în activitatea de învăĠare a copiilor, pe care îi sprijină
úi îi încurajează să rezolve problemele.

Activitatea prin proiect îi învaĠă pe copii să-úi emită úi să-úi susĠină propriile idei,
dezvoltându-le astfel creativitatea, care le dă senzaĠia că ei sunt adevăraĠii descoperitori
ai „noului”.
SoluĠiile problemelor supuse rezolvării presupun colaborare úi cooperare úi toĠi
copiii, indiferent de dezvoltarea intelectuală sau de vârstă, pot elucida o situaĠie
necunoscută spunându-si părerile úi aplicându-le în practică.
REFERINTE:
x Ciolan Lucian, (2008), ÎnvăĠarea integrată: fundamente pentru un curriculum
transdisciplinar, Editura Polirom, Iaúi;
x Ilica Anton, Gabriela Kelemen, (2007), (coord), Didactica învăĠământului
preúcolar, Editura UniversităĠii „Aurel Vlaicu”, Arad;
x Silvia Breben, Elena Gongea, Georgeta Ruiu, (2002), Metode interactive de
grup, Editura Arves, Craiova;
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Promovarea imaginii grădini܊ei
prin activităĠi extraúcolare


Prof. Înv. Pre܈colar Tanasă Monica – Liu܊a
Grădini܊a cu P. P. ”CĂSU܉A FERMECATĂ”
Loc. Gherla, Jud. Cluj




“EducaĠia poate fi concepută ca o întâlnire între individ úi societate, iar întreaga
viaĠă socială poate fi marcată de acest schimb permanent.”
(P.H. Chombart de Lauwe)
În zilele noaste, unitatea de învă܊ământ trebuie să fie pregătită să facă fa܊ă unor
cerin܊e tot mai complexe din partea societă܊ii contemporane ܈i să î܈i revendice locul
său în via܊a copiilor pe care îi educă dar ܈i în centrul comunită܊ii. Cerin܊ele
beneficiarilor fac din unitatea de învă܊ământ un cadru viu, un mediu în continua
schimbare. Internetul, privit cu reticen܊ă ini܊ial, a devenit acum un mediu de promovare
nelimitat, prin care orice instituĠie de învăĠământ î܈i poate construi o imagine.
Deschiderea spre nou se realizează datorită cadrelor didactice pregătite, care
intervin în favoarea acestei dezvoltări continue a ܈colii. Analizând ceea ce se cere de
la unitatea de învă܊ământ, putem stabili ܈i cum anume o putem promova.
Promovarea imaginii instituĠiei úi factorilor ce îúi asumă responsabilităĠile în
procesele de descentralizare úi asigurare a calităĠii este sus܊inută de personalizarea
ofertei educaĠionale la nivel instituĠional prin diversificarea úi flexibilizarea acesteia în
funcĠie de nevoile úi interesele partenerilor úi beneficiarilor procesului educational.
Crearea úi promovarea unei imagini instituĠionale pozitive în comunitate se realizează,
în primul rând, prin rezultatele educa܊ionale pozitive ale preúcolarilor, părin܊ii
fiind, primii interesa܊i de acest aspect.
Crearea acestei imagini se realizează prin fiecare cadru didactic din institu܊ie,
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea preúcolarilor printr-o educa܊ie
individualizată, adaptată la particularită܊ile de vârstă, folosirea mijloacelor tehnologice
în strategii de predare atractive vor crea o imagine pozitivă asupra unităĠii de
învăĠământ. Promovarea imaginii institu܊iei se realizeaza ܈i prin elaborarea unor
proiecte la nivel local, parteneriate care să vizeze multiplicarea experienĠei pozitive úi
a exemplelor de bună practică în managementul institu܊ional.
Activită܊ile extra܈colare sprijină promovarea imaginii institu܊iei ܈colare într-o
măsură foarte mare, au o deosebită influen܊ă formativă, au la bază toate formele de
ac܊iuni. Activită܊ile extraúcolare dau o alternativă sănătoasă, practică ܈i creativă de a
ocupa timpul liber al preúcolarilor, institu܊ia de învă܊ământ ce promovează astfel de
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activită܊i beneficiind de imaginea pozitivă binemeritată, atât la nivel local, cât ܈i
jude܊ean sau na܊ional.
Activitatea extracurriculară e o componentă educaĠională valoroasă úi eficientă
căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenĠie, adoptând o atitudine deschisă ܈i
inovativă, atât în modul de realizare al activităĠilor, cât úi în relaĠiile cu preúcolarii,
asigurând o atmosferă relaxantă care să permită stimularea acestora.
Promovarea imaginii pozitive a institu܊iei ܈colare se realizează prin publicarea
tuturor reu܈itelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele
܈i produsele activită܊ilor.
Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, a re܊elelor de socializare
nu doar că putem ܊ine la curent părin܊ii cu tot ce se întâmplă în ܈coala, dar putem
promova activită܊ile ܈i implicit ܈coala în cadrul căreia acestea se desfă܈oară.
În concluzie, imaginea ܈colii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce
a܈teaptă ܈i au nevoie: educa܊ie de calitate, accesul la ofertele educa܊ionale,
individualizarea învă܊ării, combaterea discriminării, promovarea unui comportament
moral pozitiv ܈i participarea la activită܊i extra܈colare.
Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece această imagine
pozitivă se creează greu ܈i se poate pierde rapid.
BIBLIOGRAFIE:
1. Dumitrana, Magdalena Copilul, familia úi grădiniĠa, Editura Compania, Bucureúti,
2000
2. Psihologia copilului preúcolar, Ed. Didactică úi Pedagogică,1972
3. ÎnvăĠământul preúcolar, Ed. Biblioteca Centrală úi Pedagogică, ,1989
4. Programa activităĠilor educative în grădiniĠa de copii”, Ministerul EducaĠiei úi
Cercetării 1994;
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Importan܊a promovării imaginii ܈colii

Prof. înv. Pre܈colar Tănase Valentina
G. P. N. Pinocchio - Slobozia
Promovarea imaginii instituĠiei úi factorilor ce îúi asumă responsabilităĠile în
procesele de descentralizare úi asigurare a calităĠii este sus܊inută de personalizarea
ofertei educaĠionale la nivel instituĠional prin diversificarea úi flexibilizarea acesteia în
funcĠie de nevoile úi interesele partenerilor úi beneficiarilor procesului educational.
Crearea úi promovarea unei imagini instituĠionale pozitive în comunitate se realizează,
în primul rând, prin rezultatele educa܊ionale pozitive ale elevilor, părin܊ii fiind, în
principiu, primii interesa܊i de acest aspect.
Promovarea imaginii pozitive a institu܊iei ܈colare se realizează prin publicarea
tuturor reu܈itelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele
܈i produsele activită܊ilor. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu
doar că putem ܊ine la curent părin܊ii cu tot ce se întâmplă în ܈coala, dar putem promova
activită܊ile ܈i implicit ܈coala în cadrul căreia acestea se desfă܈oară.
Educa܊ia este cel mai puternic motor al schimbărilor sociale ܈i al dezvoltării, dar
pentru activarea acestui motor sunt necesare schimbări fundamentale, care să facă
posibilă dezvoltarea unei societă܊i echitabile, bazată pe cunoa܈tere. Ar trebui ca ܈coala
să ܊ină cont de marile schimbări ale lumii moderne ܈i să rec܊ioneze prima, schimbând
sistemul educa܊ional vechi cu unul modern. O ܈coală trebuie să producă ܈i să ofere
pie܊ei ceea ce se cere efectiv, să-܈i orienteze activitatea în func܊ie de a܈teptările
consumatorilor, mai precis a elevilor ܈i a părin܊ilor acestora.
Marketingul este un demers ܈tiin܊ific care presupune nu numai cunoa܈terea de
cerin܊e de consum, ci ܈i anticiparea lor, adaptarea permanentă la nevoile
consumatorilor în vederea păstrării unui parteneriat bine consolidat, bazat pe
mul܊umirea familiilor. Acest demers presupune un ansamblu de metode ܈i tehnici
܈tiin܊ifice care să poată analiza cantitativ ܈i calitativ fenomenul precum ܈i previziunea
pie܊ei. De aceea, marketingul devine o func܊ie a managementului. El este o ܈tiin܊ă care
presupune asimilarea la nivelul teoriei ܈i ac܊iunii educa܊ionale, a conceptelor
semnificative din domeniul educa܊ional, crearea de concepte noi, generalizarea
teoretică ܈i reflec܊ia continuă asupra ideilor generate de practică, experimentarea unor
idei noi de investigare a consumului cultural ܈i a comportamentului consumatorilor,
elaborarea unor instrumente de previziune a pie܊ei educa܊ionale. Cercetarea nevoilor
reprezintă partea cea mai importantă a studiilor consacrate cererii de educa܊ie.
Sociologii consideră că, fără a examina nevoile publicului, nu se pot evalua efectele
preferin܊elor ܈i consumului de educa܊ie ܈i, implicit, parteneriatul cu familia devine mai
fragil.
O latură care trebuie avută în vedere când e vorba de marketing educa܊ional
este satisfac܊ia fa܊ă de serviciile educa܊ionale. În cadrul parteneriatului ܈coală- familie,
subiec܊ii pot fi întreba܊i direct dacă sunt sau nu satisfăcu܊i de serviciile educa܊ionale
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oferite. Afirma܊iile acestora trebuie raportate la nivelul de aspira܊ii sau la a܈teptările
lor, dar ܈i la experien܊ele anterioare. Dacă se cunoa܈te ce anume a܈teaptă publicul de la
procesul educa܊ional, atunci se pot elabora strategii de marketing care să asigure
audien܊a maximă a ofertei educa܊ionale.
În continuare voi da exemple de câteva ac܊iuni pentru promovarea institu܊iei
܈colare:
Ͳ
Identificarea de oportunităĠi la nivelul comunităĠii locale pentru sprijinirea
copiilor úi tinerilor proveniĠi din familii cu resurse financiare reduse;
Ͳ IniĠierea de programe de formare a elevilor pentru realizarea unor proiecte în
beneficial comunităĠii (participarea la acĠiuni organizate în scop umanitar)
Ͳ Realizarea unor planuri operaĠionale vizând relaĠia scolar ă-p ărinĠi ca factor
determinant în realizarea obiectivelor comune, úedinĠe, întâlniri periodice;
Ͳ ÎntreĠinerea úi dezvoltarea patrimoniului úcolar pentru crearea unui ambient
favorizant procesului de învăĠământ;
Ͳ Prezentarea activităĠilor din úcoală în massmedia locală, etc.
O institu܊ie cu orientare de marketing se concentrează pe cunoa܈terea ܈i
satisfacerea nevoilor beneficiarilor săi. Aceste institu܊ii recunosc că serviciile ܈i
programele bune, eficiente sunt mijloace de a satisface mai bine pia܊a-܊intă. Fără a-܈i
satisface pia܊a-܊intă, institu܊iile se vor trezi în derivă ܈i vor fi uitate. Satisfacerea
nevoilor clien܊ilor nu înseamnă că institu܊ia î܈i va neglija misiunea ܈i competen܊ele sale
distincte pentru a oferi doar programele educa܊ionale care sunt la modă la un moment
dat. Este de preferat ca institu܊iile să caute consumatori de educa܊ie care să fie interesa܊i
de oferta actuală ܈i apoi vor adapta această ofertă pentru a o face cât mai atractivă.
În concluzie, imaginea ܈colii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce
a܈teaptă ܈i au nevoie: educa܊ie de calitate, accesul la ofertele educa܊ionale,
individualizarea învă܊ării, combaterea discriminării, reducerea violen܊ei, promovarea
unui comportament moral pozitiv ܈i participarea la activită܊i extra܈colare. ܇coala
noastră, în ochii comunită܊ii, este rezultatul unei munci constante.
Bibliografie:
Miclea, M., Lemeni, G., Consiliere si orientare- Ghid de educatie pentru cariera, 2004
Voiculescu, F., Analiza resurse – nevoi si managementul strategic in invatamânt,
2004
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ISTORICUL ,,܇COLII MELE,, C. S. E. I –TG. JIU


Prof. Tănăsoiu Monica – Vasila

În toamna anullui 1990, am fost repartizată la ,,܇coala Ajutătoare –Tg.Jiu. Eram
o tînară plina de curaj si avânt, nu ܈tiam nimic de acesată ܈coală..
Având în vedere necesitatea úcolarizării copiilor cu deficienĠe intelectuale din
jude܊ul Gorj, în anul 1975 a luat fiinĠă, ùcoala Ajutătoare Tg-Jiu, la propunerea
Inspectoratului ùcolar JudeĠean Gorj úi cu sprijinul autorităĠilor locale din acea vreme.
Astfel, prima promoĠie de copii expertizaĠi cu nevoi speciale a fost în număr de
aproximativ 110 copii, înfiinĠându-se clase de elevi - media fiind de 12 elevi pe clasă.
La 1 septembrie 1999 ùcoala Ajutătoare úi-a schimbat denumirea în ùcoala
Specială Tg-Jiu. Începând cu 01.09.2006 denumirea unităĠii de învăĠământ a devenit
“Centrul ùcolar pentru educaĠie Incluzivă Târgu Jiu”. ùcoala numără 173 pre܈colari ܈i
elevi organizaĠi pe 4 niveluri de învăĠământ ܈i anume: preúcolar, primar, gimnazial,
învăĠământ tehnologic ܈i 23 de forma܊iuni de lucru. Din punct de vedere al încadrării
începând în anul ܈colar 2014 func܊ionează 92 cadre didactice absolven܊i ai diferitelor
forme de învă܊ământ superior din domeniul psihologiei ܈i psihopedagogiei speciale.
Aúezarea úcolii - prezentarea contextului geografic
Din punct de vedere geografic úcoala este aúezată în partea de nord a oraúului
Târgu Jiu, în apropierea malului stâng al râului Jiu úi se învecinează în partea de est cu
Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul Aflat în Dificultate, la nord cu
DirecĠia JudeĠeană de AsistenĠă Socială úi ProtecĠia Copilului Gorj, la sud, úi vest cu
locuinĠe particulare.
Ca urmare a strategiei de integrare a copiilor cu deficienĠe uúoare úi moderate în
învăĠământul public úi menĠinerii elevilor cu deficienĠă severă,gravă, accentuată pentru
care clasele sunt formate din minim 4, maxim 6 elevi, numărul copiilor din Centrul
ùcolar pentru EducaĠie Incluzivă TârguJiu este în scădere.
Rata de cuprindere a elevilor în sistemul de învăĠământ special.
Fiind singura úcoală specială din judeĠul Gorj, rata de cuprindere a copiilor cu
CES este relativ mică, úi ca urmare a faptului că pentru orientarea úcolară úi
profesională este definitorie opĠiunea părinĠilor. În ultima perioadă, se observă o
preferinĠă a părinĠilor de a opta pentru învăĠământul public cu structuri de sprijin. De
asemenea, în special în mediul rural, sunt, încă, o serie de copii nedepistaĠi úi
nediagnosticaĠi care nu sunt cuprinúi în învăĠământul special úi nici nu beneficiază de
structuri de sprijin. Rata de cuprindere este de aproximativ 75-80 %.
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Rata abandonului úcolar este mică, aproximativ 0,13 % datorită faptului că
majoritatea elevilor úi familiile acestora doresc să finalizeze cursurile, să obĠină o
calificare prin liceul tehnologic – special úi să se integreze profesional.
Participarea la ore de predare úi instruire practică este bună, eventualele absenĠe
au cauze obiective datorită situaĠiei speciale în care se află unii din elevii úcolii din
punct de vede al stării de sănătate.
Nu am înregistrat cazuri grave de abateri disciplinare úi nu au fost semnalate, în
ultimii ani note scăzute la purtare sub nivelul notei 7.
În úcoală domneúte o atmosferă de lucru caracterizată de seriozitate úi maturitate
în îndeplinirea sarcinilor din fiúa postului fiecăruia. Nu există conflicte de muncă, nici
între director úi cadre didactice sau alte categorii de personal, nici între cadre didactice
úi elevi, părinĠi sau aparĠinători legali ai copiilor.
Mediul social de provenienĠă al elevilor
Din punct de vedere al mediului social de provenienĠă al copiilor putem evidenĠia
mai multe situaĠii úi anume : copii care provin din familii naturale, copii orfani care
provin din centre de plasament úi copii orfani care provin din plasament de tip familial
– asistenĠi maternali.
În general, nivelul de calificare al părinĠilor este scăzut, o bună parte din aceútia
fiind úomeri sau fără venituri. Atmosfera în mediul familial este bună. Nu am semnalat
cazuri de elevi abuzaĠi de familie fie ea naturală sau nu. Din punct de vedere al
interesului pentru úcoală, părinĠii se împart în mai multe categorii úi anume : indiferenĠi,
dezinteresaĠi, interesaĠi úi preocupaĠi de úcoală.
În Centrul ùcolar pentru EducaĠie Incluzivă Târgu Jiu există un bun sistem de
comunicare între diferitele categorii de cadre didactice celelalte categorii de personal,
părinĠi, comunitatea locală astfel:
- întâlniri de lucru úi comunicări, zilnice, ale directorului cu cadrele didactice pe
schimburi;
- întâlniri periodice ale consiliilor profesorale ale claselor, ale echipelor de lucru
(diriginte – profesor sau învăĠător educator, logoped, kinetoterapeut,
psihodiagnostician, psiholog, medic);
- consilii profesorale;
- activitatea comisiilor metodice úi a cercurilor pedagogice;
- úedinĠele úi lectoratele cu părinĠii semestrial sau ori de câte ori este cazul;
- apariĠii în mass-media pentru popularizarea diverselor activităĠi desfăúurate în
úcoală (activităĠi ale SNAC, simpozioane úi schimburi de experienĠă, activităĠi
educative úcolare úi extraúcolare, etc.
- internetul;
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- panouri pe domenii de activitate pe care se postează diverse comunicări
RelaĠia úcoală-comunitate
În Centrul ùcolar pentru EducaĠie Incluzivă Târgu Jiu funcĠionează un grup de
profesori specialiúti în domeniul psihologiei, pedagogiei, psihopedagogiei speciale cu
o vastă experienĠă în lucrul cu copiii cu dizabilităĠi úi familiile acestora.
Politica educaĠională în domeniul educaĠiei speciale úi speciale integrate
promovată de MEN úi susĠinută prin programe guvernamentale deschide porĠile
unităĠilor de învăĠământ special úi mută centrul de greutate spre învăĠământul de masă.
Integrarea copiilor cu handicap moderat úi uúor în învăĠământul public face ca
specialiútii din domeniu să pătrundă în úcolile normale oferind asistenĠă educaĠională
úi deschide larg porĠile unităĠilor de învăĠământ special pentru elevi,părinĠi cadre
didactice.
Serviciile educaĠionale prin cadre didactice de sprijin, învăĠământul la domiciliu
sau la patul de spital, acĠiunile din cadrul Strategiei NaĠionale de AcĠiune Comunitară,
parteneriatele dintre unităĠile de învăĠământ normal úi special, cu ONG-uri sau agenĠi
economici fac ca barierele existente până de curând să cedeze.
În Centrul ùcolar pentru EducaĠie Incluzivă Târgu Jiu are o relaĠie bună cu
reprezentanĠii comunităĠii locale, nu au existat úi nu există motive de conflicte în
relaĠiilemai vechi sau mai recente.
Centrul ùcolar pentru EducaĠie Incluzivă Târgu Jiu va continua să identifice noi
modalităĠi de a stabili relaĠii cu comunitatea locală, prin participarea cadrelor didactice
la activităĠile organizate în úcoala publică, organizarea de întâlniri, simpozioane,
seminarii, sesiuni de informare úi formare în domeniul educaĠiei speciale, participarea
la acĠiuni comune.
În perioada următoare, Centrul ùcolar pentru EducaĠie Incluzivă Târgu Jiu prin
intermediul Comisiei Interne de Evaluare Continuă, va desfăúura un program de
depistare timpurie a copiilor cu cerinĠe educative speciale sau dificultăĠi de învăĠare în
vederea cuprinderii în programe educaĠionale prin structuri de sprijin.
În colaborare cu Inspectoratul ùcolar judeĠean Gorj – inspecĠia pentru
învăĠământul preúcolar úi inspecĠia pentru învăĠământ special va desfăúura o
campaniede informare a educatoarelor din municipiul Târgu Jiu úi judeĠul Gorj în
legătură cu modalităĠile de intervenĠie timpurie la preúcolari. Va continua activitatea
de consiliere a învăĠătorilor úi institutorilor în ceea ce priveúte întocmirea programului
de intervenĠie personalizată úi adaptarecurriculară. Vom continua programul de
consiliere a părinĠilor úi cadrelor didactice.
Misiunea úcolii
Dezvoltarea fiecărui elev la potenĠialul său maxim.
Acesta este ЭCOALA MEA de suflet .
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IMAGINEA ܇COLII – O STRATEGIE DE AC܉IUNE COMUNITARĂ


Profesor de psihodiagnoză ܉ĂRU ܇MARIANA – ANDREEA
Centrul ܇colar de Educa܊ie Incluzivă, Brăila


Motto: „Meseria de profesor este o mare úi frumoasă profesiune, care nu
seamănă cu nici o alta, o meserie care nu se părăseúte seara odată cu hainele de
lucru”. (A. Chircev, R. Dăscălescu, D. Salade)
Pornind de la un citat celebru al unui rege ܈i mai celebru: „Nu zidurile fac o
܈coală, ci spiritul ce domne܈te într-însa”, doresc să vă prezint care este „spiritul”
institu܊iei unde eu activez ܈i încep prin a vă descrie această organiza܊ie incluzivă ca
fiind o ܈colară prietenoasă care mi-a devenit o a doua casă, pe care am cunoscut-o de
la distan܊ă, accesând site-ul ei, fiind o ܈coală cu program de recuperare pentru copiii cu
deficien܊e de intelect, fizice, de comportament sau de limbaj, aceasta este unică în
municipiu, oferind pe lângă activită܊i didactice ܈i activită܊i extra܈colare într-o gamă
largă. Având viziunea: „Să-i ajutăm iubindu-i!”, î܈i propune să asigure accesul la
educa܊ie tuturor copiilor cu CES, să-i recupereze ܈i să-i integreze socio-profesional prin
efortul comun al tuturor păr܊ilor implicate în educa܊ie, cu profesionalism, multă
dragoste, empatie ܈i tratament nediscriminator. Efortul acesta comun este în fapt al
doamnei director, al domnilor profesori, al părin܊ilor, al elevilor ܈i al câtorva institu܊ii
publice care au răspuns pozitiv chemării de colaborare în scopul eficientizării
procesului didactic ܈i care prin încheierea de parteneriate ܈i-au adus contribu܊ia.
Fără a încerca o ierarhie ܈i fără preten܊ia de a extenua întreaga gamă de strategii
pentru promovarea imaginii ܈colare, doresc să vă prezint ca printr-o biografie socială,
ideile legate de această practică de „marketing”. În primul rând, am căutat să cunosc
familiile copiilor cu care lucrez, să vin în întâmpinarea lor cu numeroase informa܊ii,
desfă܈urând lunar lectorate cu părin܊ii ܈i creând pliante ܈i panouri informa܊ionale pentru
ace܈tia. De asemenea, am participat la simpozioane, conferin܊e, mese rotunde, purtând
numele institu܊iei cu cinste ܈i mândrie, făcând schimburi de experien܊ă interna܊ională.
Publicarea în reviste ܈colare a articolelor de specialitate, a modelelor de bună practică
sau a resurselor educa܊ionale deschise, perfec܊ionarea cadrelor didactice, participarea
cu elevii la diferite concursuri ܈i ob܊inerea premiilor este motiv de mare mândrie pentru
܈coală care este astfel promovată, iar rezultatele muncii de zi cu zi a profesorilor cu
elevii lor este „cuantificată”.
Scrierea ܈i desfă܈urarea activită܊ilor extra܈colare sunt cheia de rezisten܊ă a unei
institu܊ii, deoarece astfel sunt mijlocite contacte directe între educa܊ia formală ܈i cea
nonformală.
Totodată ac܊iunile de voluntariat pe care profesorii le desfă܈oară ܈i/ sau le
practică la clasă oferă beneficii reale pentru organiza܊ia ܈colară, activită܊ile didactice
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fiind mai eficiente, aportul voluntarilor fiind recunoscut în rândul profesorilor ܈i al
părin܊ilor.
Am ales să mă implicat cu responsabilitate în atragerea de sponsorizări pentru
܈coală, desfă܈urând o scurtă campanie de strângere de materiale didactice ܈i jocuri
educative (Gesturi Mici, dar Importante) care avea scopul dotării sălilor de clasă pentru
nivelul pre܈colar ܈i primar, acolo unde este cea mai mare nevoie de material concret –
intuitiv.
Am confec܊ionat materiale didactice din polistiren pentru activită܊ile
recuperative - compensatorii care au atras atât interesul elevilor ܈i al părin܊ilor, cât ܈i
aprecierea colegilor ܈i a multor vizitatori ai ܈colii, printre care ܈i doamna inspector de
specialitate.

Am desfă܈urat numeroase activită܊i extra܈colare ܈i de voluntariat coordonând
totodată elevi cu CES la concursuri:

Am atras sponsorizări în cadrul a două campanii, respectiv „Gesturi Mici, DAR
Importante” ܈i „Costume spectacol sprijină educa܊ia la sate”, unde am primit rechizite,
haine, perne pentru col܊ul de lectură, un panou senzorial, o masă luminoasă ܈i căr܊i
senzoriale. Toate spre încântarea copiilor.

A fi profesor înseamnă un risc asumat úi asta deoarece pregătirea pentru a preda,
pentru a-i învăĠa pe alĠii cum să înveĠe este „o operă niciodată încheiată” úi care implică
multă răbdare, multe momente de incertitudine, de descurajare úi ore întregi de studiu,
iar rezultatele nu pot fi măsurate nici cantitativ úi nici imediat. Totuúi, la capătul acestui
drum stă atenĠia învă܊ăceilor ܈i a părin܊ilor, asupra calită܊ilor pe care trebuie să le

780

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, februarie, 2022
posede un bun profesor, precum úi a celor mai eficiente practici de dezvoltare
institu܊ională. Să reflectăm deci la aceste aspecte în care mai mult părin܊ii decât elevii
caută să cunoască cea mai bună ܈coală ܈i de ce nu, cel mai bun cadru didactic, în
speran܊a încheierii unor contracte ܈colare pentru beneficierea de servicii educa܊ionale
de înaltă calitate.
Bibliografie:
1. Chircev, A., Dăscălescu, R., Salade D., ContribuĠii la orientarea úcolară úi
profesională Geissler, E., Mijloacele de educaĠie, Editura Didactică úi Pedagogică,
Bucureúti, 1997.
2. CSEI Braila – Locul unde demonstrăm că se poate (coolpage.biz) (accesat la data de
13.01.2022).
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JOCUL DIDACTIC LA ORELE DE GEOGRAFIE


Prof. ܉ENEA ELENA


În viziunea modernă metodele de predare trebuie concepute în aúa fel încât să-l
introducă pe elev cât mai mult în climatul activităĠii de învăĠare pe bază de descoperire
útiinĠifică. Acest lucru înseamnă că locul central în predarea-învă܊area unei lec܊ii
trebuie să-l ocupe metodele euristice, mijloacele moderne de învăĠămant (calculatorul,
tabla interactivă).
Una dintre metodele activ-participative în predarea-învă܊area geografiei folosite
din ce în ce mai frecvent în cadrul procesului de instruire este jocul didactic. Jocul
didactic este o modalitate de investigaĠie úi de cunoaútere a lumii reale, un spaĠiu de
satisfacere a dorinĠei fireúti, de manifestare a independenĠei, un mijloc de comunicare.
Rolul úi importanĠa jocului didactic constă în faptul că el facilitează procesul de
asimiliare, fixare, consolidare úi verificare a cunoútinĠelor, iar datorită caracterului său
formativ, influenĠează dezvoltarea personalităĠii copilului. Prin joc, copilul învaĠă cu
plăcere, devine interesat de activitatea care se desfăúoară, cei timizi devin cu timpul
mai activi, mai curajosi úi primesc mai multă încredere în propriile capacităĠi, mai
multă siguranĠă úi rapiditate în răspunsurile pe care le elaborează.
Datorită conĠinutului úi a modului de desfăúurare, jocurile didactice sunt
mijloace eficiente de activizare a întregului colectiv, dezvoltând spiritul de echipă, de
cooperare. De asemenea, se formează úi se dezvoltă unele deprinderi practice
elementare úi de muncă organizată.
Jocul didactic trebuie să aibă un conĠinut úi o structură bine organizate,
subordonate particularităĠilor de vârstă úi sarcinilor didactice, să se desfăúoare după
anumite reguli sub directa supraveghere a profesorului, rol important căpătând latura
instructivă, elementele de distracĠie nefiind decât meditatori ai stimulării capacităĠilor
creatoare.
Fiind o metodă activă de învăĠare, prin joc copiii reuúesc să se integreze în
climatul socio-afectiv al mediului în care se desfăúoară procesul de învăĠare. Faptul că
între ei se creează o stare de competiĠie îi determină să-úi amplifice dorinĠa de
cunoaútere. Jocul didactic îl conduce pe copil la descoperirea unor adevăruri printr-un
efort care datorită formei atractive pare mult mai mic, are rolul de a dinamiza gândirea,
imaginaĠia, creativitatea copiilor precum úi viaĠa afectivă, oferindu-le un randament
sporit de învăĠare. Copilul participă activ la propria formare, achiziĠionând cunoútinĠe,
formându-úi aptitudini úi comportamente.
În timpul învă܊ării online, dar ܈i când am revenit la ܈coală, cu prezen܊a fizică am
utilizat mai multe platforme ܈i aplica܊ii online, la disciplina geografie, una dintre
acestea fiind Kahoot. Aceasta este o platformă gratuită cu ajutorul căreia se pot realiza
jocuri interactive. Într-un timp relativ scurt se pot face o serie de întrebări , formatul
úi numărul de întrebări depinzând de creativitatea ܈i originalitatea profesorului. Se pot
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adăuga adăuga imagini, clip-uri video úi diagrame întrebărilor pentru a face testul cât
mai plăcut. Este o aplica܊ie u܈or de utilizat, îndrăgită de către elevi. Poate fi accesată
de către ace܈tia de pe dispozitivul mobil sau intrând pe site-ul kahoot.it, în acest caz
putând fi folosit ܈i calculatorul sau laptopul.
Kahoot se joacă cel mai bine în grup, de exemplu, o clasă. Jucătorii răspund
întrebărilor de pe propriile dispozitive, în timp ce întrebările úi răspunsurile sunt afiúate
pe un ecran comun, pentru a uni lecĠia. Pe lângă puterea de a creea propriul kahoot,
jucătorii pot să caute prin milioanele de jocuri deja existente.
ÎnvăĠarea prin acest joc promovează discuĠia úi impactul pedagogic, chiar dacă
jucătorii sunt în aceea܈i sală de clasă sau unii dintre ei se află în locuri diferite. După
mai multe astfel de jocuri, elevii au fost încuraja܊i să creeze úi să distribuie propriile lor
kahoot-uri pentru a aprofunda înĠelegerea, stăpânirea úi scopul lec܊iilor la geografie.
Utilizarea aplicaаiei Kahoot în orele de geografie prezintă avantajul că aceasta
poate fi integrată în orice etapă a lecаiei – de verificare, de predare, de consolidare Юi
recapitulare a cunoЮtinаelor. Mai mult, elevii nu simt emoаia intensă a unei evaluări,
fiind percepută ca un joc. Când se realizează în grup, se dezvoltă comunicarea asertivă
Юi sentimentul de apartenenаă mai ales pentru elevii introvertiаi, se dezvoltă
autocontrolul Юi înаelegerea reciprocă. Este foarte important faptul că elevii percep
utilizarea acestei aplicaаii ca pe un joc, luând în considerare dorinаele lor de a
interacаiona Юi mai mult cu tehnologia digitală în mediul Юcolar, devenind subiect al
propriei sale formări.
Aplica܊ia Kahoot prezintă avantaje ܈i pentru profesori deoarece contribuie la
îmbunătă܊irea calită܊ii actului de predare-învă܊are-evaluare, la dezvoltarea creativită܊ii
în proiectare, precum ܈i la ridicarea standardelor la nivelul competen܊elor digitale.
În procesul de evaluare, importan܊a utilizării aplica܊iei Kahoot este deosebită
datorită obiectivită܊ii evaluării rezultatelor, feed-back-ului imediat pentru elev ܈i
profesor, centralizării ܈i stocării rezultatelor. Stocarea rezultatelor elevilor la diferite
teste ܈i interpretarea grafică a acestora permite crearea unei baze online cu informa܊ii
referitoare la nivelul lor de cuno܈tin܊e, dobândite la nivelul evaluărilor ܈i oferă o
perspectivă de ansamblu asupra activităĠii elevilor pe o perioadă mai lungă de timp. De
asemenea, utilizarea acestei aplica܊ii în evaluare încurajează crearea unui climat de
învăĠare plăcut, relaxat, îmbogă܊e܈te practica evaluativă, evitând monotonia ܈i rutina.
În concluzie jocul geografic constituie o formă accesibilă ܈i plăcută de învă܊are
activ-participativă, stimulând în acela܈i timp interesul pentru lărgirea culturii
geografice, ini܊iativa, curiozitatea ܈i creativitatea elevilor. Ca metodă activă de însu܈ire
܈i consolidare a cuno܈tintelor, jocurile geografice prin con܊inutul lor completează
pregătirea elevilor ܈i le spore܈te interesul pentru geografie, ajutând în acela܈i timp
profesorul la cunoa܈terea capacită܊ii elevilor.
BIBLIOGRAFIE:
x Dulamă Maria Eliza, Modele, strategii ܈i tehnici didactice activizante cu aplicaĠii în geografie,
Editura Clusium, Cluj-Napoca, 2002
x Ilinca N., Didactica geografiei, Editura Didactică ܈i Pedagogică R.A., Bucure܈ti, 2006
x geografilia.blogspot.com/
x https://aplicatiiutileinscoala.weebly.com/kahoot.html geografilia.blogspot.com/
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IMPORTAN܉A PROMOVĂRII
IMAGINII UNITĂ܉II ܇COLARE ÎN COMUNITATE

Prof. înv. pre܈colar Tescoveanu Mihaela
܇coala Gimnazială ,,Nicolae Titulescu” / G. P. P. nr. 3 - Caracal
Promovarea imaginii unităĠii noastre úcolare reprezintă o prioritate pentru o bună
colaborare între cei trei parteneri educaĠionali: grădini܊ă-pre܈colari-părinĠi.
Pentru a reuúi, o instituĠie educaĠională are nevoie să se adapteze corespunzător
mediului complex úi în continuă schimbare. Toate activităĠile instituĠiei au loc úi sunt
dependente de mediul exterior. Managerii instituĠiilor au nevoie să înteleagă
importanĠa mediului úi a schimbărilor care se produc úi modul cum pot afecta succesul
sau chiar supravieĠuirea instituĠiei.
Formarea imaginii unei organizaĠii se poate realiza aplicând o anumită
,,politică’’, ce Ġine pe de o parte de stilul managerial al conducătorului organizaĠiei úi
pe de altă parte de activitatea desfăúurată de angajaĠi-cadre didactice. Promovarea
imaginii, reprezintă acĠiunea de convergenĠă úi de interferenĠă a reclamei, publicităĠii,
utilizarea liderilor de opinie úi a tehnologiilor de creare a evenimentelor pentru
formarea unei imagini unitare úi multidimensionale prin transmiterea unor mesaje.
Managerul unei organizaĠii úcolare poate promova în mediul intern úi extern al unitătii
o imagine pozitivă a acesteia, printr-o planificare riguroasă, folosind metodele úi
tehnicile potrivite.
De-a lungul timpului, activităĠile de formare úi promovare a imaginii grădini܊ei
noastre au fost:
x difuzarea informaĠiilor cu privire la oferta educaĠională, programele ܈i proiectele
educaĠionale, baza materială, resursele umane, rezultatele úcolare;
x consilierea părinĠilor privind orientarea úcolară;
x dezvoltarea de parteneriate eficiente la nivel local, judeĠean, regional, na܊ional în
scopul promovării imaginii institu܊iei noastre úi a corelării ofertei educaĠionale cu
cerinĠele de pe piaĠa muncii locale / regionale;
x promovarea imaginii grădini܊ei prin diverse surse informaĠionale (presă locală scrisă,
internet).
Propunerea de activităĠi pentru formarea úi promovarea imaginii grădini܊ei în
anul úcolar curent, a fost următoarea:
-transmiterea în spaĠiul virtual a informaĠiilor úi fotografiilor privind baza materială úi
programele de dezvoltare, oferta educaĠională, activităĠi derulate, rezultatele
pre܈colarilor, proiecte educa܊ionale derulate;
-promovarea imaginii instituĠionale úi a ofertei educaĠionale pe pagina web a grădini܊ei;

784

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, februarie, 2022
-popularizarea ofertei educaĠionale propusă pentru anul úcolar 2021-2022 (în grădini܊ă
úi în afara ei).
Plan de promovare a imaginii grădini܊ei în comunitate
ğintă úi obiective specifice:
Obiectivul general: crearea unei imagini favorabile a grădiniĠei în comunitatea
locală.
Obiective specifice:
• popularizarea rezultatelor grădiniĠei în comunitatea locală;
• atragerea unui număr cât mai mare de preúcolari din zona arondată unităĠii noastre;
• realizarea planului de úcolarizare propus.
Context úi definirea necesităĠii unei astfel de practice
S-a constatat că membrii comunităĠii locale nu au decât informaĠii vagi legate de
activitatea, rezultatele úi performanĠele unităĠii noastre. Această acĠiune a fost realizată
de responsabilul Comisiei educative în colaborare cu celelalte cadre didactice, fiind
coordonată úi monitorizată de către director.
Descriere
S-a realizat un pliant al grădiniĠei úi o prezentare Power-Point a acesteia, postat
pe pagina web a unită܊ii. Au apărut articole în presa locală legate de prezentarea unităĠii
noastre, precum úi de popularizare úi diseminare a rezultatelor úi performanĠelor.
Dovezi ale succesului
În urma desfăúurării acĠiunii, s-a realizat integral planul de úcolarizare al
grădiniĠei, iar imaginea acesteia în comunitatea locală a crescut.
Resurse necesare
Echipamente de birotică pentru editarea pliantelor úi realizarea prezentării
electronice a grădiniĠei, consumabile necesare tipăririi pliantelor.
Planuri pentru viitor
Continuarea popularizării unităĠii noastre în comunitatea locală, utilizând
mijloace úi metode variate úi atractive. Pentru ca oferta noastră să fie viabilă, depunem
eforturi în asigurarea unor spaĠii educaĠionale confortabile, sigure, adaptate nevoilor
preúcolarilor, atât fizice cât úi psihologice.
Bibliografie:
“Împreună pentru copii: grădiniĠa úi comunitatea”- Proiectul pentru Reforma EducaĠiei
Timpurii (P.R.E.T.)
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܇COALĂ PRIVITĂ DIN EXTERIOR

Prof. ܉ibea Maria Elena
Colegiul Tehnic Apulum Alba Iulia

Imaginea unei institu܊ii se realizează în timp, prin efortul concertat al persoanelor
direct interesate în asigurarea durabilită܊ii, a stabilită܊ii, a performan܊ei, a unei pozi܊ii
ierarhice superioare, reprezentând un pol de atrac܊ie ܈i o tendin܊ă de orientare zonală.
În cazul ܈colilor, linia generală este aceea܈i, principalii artizani ai creării
imaginii fiind cadrele didactice, într-un efort de grup sau individual, sprijinite de
beneficiarii educa܊iei (elevi, familiile acestora, comunitatea locală etc.). Este de
subliniat că atât beneficiarii direc܊i ai educa܊iei (profesorii ܈i elevii) cât ܈i beneficiarii
indirec܊i (părin܊ii elevilor, comunitatea locală factorii economici locali) intră în contact
cu mediul ܈colar, exercitând prin aceasta o influen܊ă asupra imaginii ܈colii.
O imagine pozitivă se ob܊ine prin promovarea performan܊elor elevilor (a
rezultatelor educa܊ionale pozitive) prin realizarea motiva܊iei învă܊ării, prin respectarea
particularită܊ilor de vârstă ܈i individuale ale elevilor, prin urmărirea nevoilor ܈i
intereselor beneficiarilor educa܊iei.
Se vor identifica nevoile mediului economic, a mediului social ܈i cultural
(nevoile comunită܊ii zonale) a܈a încât ܈coala să î܈i adapteze serviciile educa܊ionale ܈i
formarea permanentă în func܊ie de acestea.
Factorii implica܊i în formarea ܈i promovarea unei imagini pozitive a unită܊ii
܈colare vor crea materiale care să descrie obiectivele ܈i realizările institu܊iei. Se vor
mediatiza punctele tari ܈i se vor stabili strategiile. Vor identifica cele mai oportune
metode, tehnici ܈i mijloace pentru a mediatiza realizările mai sus men܊ionate. Se va
stabili frecven܊a optimă pentru a informa comunitatea despre activită܊ile desfă܈urate ܈i
rezultatele notabile ale elevilor ܈i cadrelor didactice. ܇coala se va implica în activită܊i
de promovare a intereselor beneficiarilor ܈i ale partenerilor.
Proiectele ܈i parteneriatele la nivel local, jude܊ean sau na܊ional, care implică ܈i
colaborarea cu reprezentan܊i ai altor institu܊ii, aduc, pe lângă influen܊a formativă ܈i
stimularea creativită܊ii, ܈i promovarea unei imagini pozitive binemeritate. Accesul facil
pentru orice persoană la secven܊e desfă܈urate în activită܊i extracurriculare, la oferta
educa܊ională a unită܊ii ܈colare, promovarea toleran܊ei ܈i a interculturalită܊ii, combaterea
discriminării ܈i a violen܊ei în mediul ܈colar, promovarea unei conduite morale pozitive,
mediatizarea rezultatelor concursurilor ܈i proiectelor, într-un efort concertat al
personalului didactic din ܈coală, atrag aten܊ia asupra institu܊iei.
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Rezultatele cuantificabile care formează ܈i sus܊in o imagine pozitivă sunt:
numărul de absolven܊i ܈i de serii de absolven܊i, rezultate ale examenelor na܊ionale
(bacalaureat, evaluare na܊ională) raportate la media pe ܊ară sau la alte unită܊i de
învă܊ământ din zonă, integrarea cu succes a absolven܊ilor în structuri de învă܊ământ
superioare, absorb܊ia pe pia܊a muncii (în cazul învă܊ământului tehnic ܈i profesional),
ceremonii etc.
Rezultatele muncii asidue de formare ܈i promovare a imaginii unei institu܊ii de
învă܊ământ conduc la prestigiul ܈colii, care va reprezenta un puternic magnetism pentru
părin܊i (în această perioadă ei fiind cei care decid orientarea ܈colară ܈i profesională a
copilului), fiind o majoră atrac܊ie pentru popula܊ia ܈colară a zonei. Mediul online oferă
posibilită܊i nelimitate pentru constituirea imaginii pozitive a ܈colii.
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GRĂDINIğA ONLINE


ED. TOMA ALINA
GRĂDINIğA CU PROGRAM NORMAL NR. 24, PLOIEùTI




,,Să nu-i educăm pe copiii noútri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai
exista când ei vor fi mari, úi nimic nu ne permite să útim cum va fi lumea lor. Atunci
să-i învăĠăm cum să se adapteze.” (Maria Montessori)
Fiecare an ܈colar este diferit úi aduce noi provocări fie că e܈ti pre܈colar, cadru
didactic sau părinte. Abordate corespunzător, toate aceste provocări pot deveni foarte
uúor unelte cu care putem modela minĠi. Învă܊area online a fost o provocare, o lecĠie
atât pentru cadrele didactice care au reu܈it să se adapteze în scurt timp la cerin܊ele
actuale ܈i au planificat, organizat ܈i desfă܈urat activită܊i educative folosindu-se de
mijloacele moderne de predare, cât úi pentru părinĠi úi preúcolari.Dintr-o data rutina
zilnică cu care erau obiúnuiĠi s-a schimbat, iar multe din activită܊ile zilnice au fost
transformate ܈i adaptate pe înĠelesul celor mari úi celor mici.
Materialele ܈i a resursele prezentate ܈i propuse părin܊ilor au avut în vedere
programa învă܊ământului pre܈colar, toate activităĠile având la bază jocul în toate
formele sale. Activită܊ile propuse de cadrele didactice au fost înso܊ite de explica܊ii
detaliate, folosindu-se imagini sugestive preluate de pe site-uri educa܊ionale ܈i adaptate
tematicilor abordate.
Cea mai mare provocare pentru cadrele didactice din grădiniĠă a reprezentat-o
menĠinerea stării de spirit pozitivă a preúcolarilor, menĠinerea echilibrului emotional úi
petrecerea unui timp limitat în faĠa ecranului. Părin܊ii pre܈colarilor no܈tri au avut
întotdeauna un rol important ܈i bine definit atât în crearea unui climat prietenos de
învă܊are cât ܈i în dezvoltarea rela܊iilor parteneriale, ace܈tia fiind permanent implica܊i în
via܊a grădini܊ei.
Unul dintre avantajele aduse de educa܊ia online obligatorie în contextul
pandemic este for܊area unei digitalizări a educa܊iei. Unele dintre grădiniĠe au reu܈it să
achizi܊ioneze echipamente digitale de calitate, cadrele didactice ܈i-au îmbunătă܊it
competen܊ele digitale ܈i au devenit mai deschise spre integrarea mijloacelor
tehnologice în procesul instructiv-educativ.
Promovarea imaginii ܈colii sau a grădiniĠei este produsul activită܊ilor derulate în
parteneriat cu ceilalĠi factori educaĠionali, ceea ce conferă avantaje evidente, deoarece
se creează rela܊ii de colaborare, se aprofundează diverse probleme educative ܈i nu în
ultimul rând, au loc schimbul inter ܈i intra disciplinare.
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IMPORTAN܉A ACTIVITĂ܉ILOR EDUCATIVE
REALIZATE IN ONLINE
PENTRU PROMOVAREA IMAGINII ܇COLII


Profesor. înv. pre܈colar: Tomescu Ramona
Grădini܊a nr. 1 P. P. Or܈ova

Deschiderea spre nou se realizeaza datorită cadrelor didactice pregătite care
intervin in favoarea acestei dezvoltări continue a ܈colii. Analizand ceea ce se cere de
la unitatea de învă܊ământ, putem stabilii ܈i cum anume o putem promova.
Beneficiarii atat directi, cat si indirecti (elevii, părintii) sunt cei ce intră în contact
cu mediul ܈colar, comunitatea fiind astfel influen܊ată de ܈coala.
Educa܊ia este cel mai puternic motor al schimbărilor sociale ܈i al dezvoltării, dar
pentru activarea acestui motor sunt necesare schimbări fundamentale, care să facă
posibilă dezvoltarea unei societă܊i echitabile, bazată pe cunoa܈tere. Ar trebui ca ܈coala
să ܊ină cont de marile schimbări ale lumii moderne ܈i să rec܊ioneze prima, schimbând
sistemul educa܊ional vechi cu unul modern. Este ciudat, dar sistemul educa܊ional este
deosebit de inert ܈i este cel care, de multe ori, se schimbă ultimul.
Necesitatea de adaptare a institu܊iilor de învă܊ămînt la schimbările mediului, la
nevoile individuale ale clien܊ilor presupune implimentarea marketingului în obiectul
de activitate al acestora, cu scopul îmbunătă܊irii serviciilor, men܊inerii ܈i promovării
acestor servicii în condi܊ii de maximă eficien܊ă.
Anume marketingul educa܊ional ar trebui să configureze viziunea unei ܈coli a
secolului XXI ܈i să pregătescă elevii pentru viitor.
O ܈coală trebuie să producă ܈i să ofere pie܊ei ceea ce se cere efectiv, să-܈i
orienteze activitatea în func܊ie de a܈teptările consumatorilor, mai precis a elevilor ܈i a
părin܊ilor acestora.
Marketingul este un demers ܈tiin܊ific care presupune nu numai cunoa܈terea de
cerin܊e de consum, ci ܈i anticiparea lor, adaptarea permanentă la nevoile
consumatorilor în vederea păstrării unui parteneriat bine consolidat, bazat pe
mul܊umirea familiilor. Acest demers presupune un ansamblu de metode ܈i tehnici
܈tiin܊ifice care să poată analiza cantitativ ܈i calitativ fenomenul precum ܈i previziunea
pie܊ei. De aceea, marketingul devine o func܊ie a managementului. El este o ܈tiin܊ă care
presupune asimilarea la nivelul teoriei ܈i ac܊iunii educa܊ionale, a conceptelor
semnificative din domeniul educa܊ional, crearea de concepte noi, generalizarea
teoretică ܈i reflec܊ia continuă asupra ideilor generate de practică, experimentarea unor
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idei noi de investigare a consumului cultural ܈i a comportamentului consumatorilor,
elaborarea unor instrumente de previziune a pie܊ei educa܊ionale.
Promovarea imaginii instituĠiei úi factorilor ce îúi asumă responsabilităĠile în
procesele de descentralizare úi asigurare a calităĠii, personalizarea ofertei educaĠionale
la nivel instituĠional prin diversificarea úi flexibilizarea acesteia în funcĠie de nevoile
úi interesele partenerilor úi beneficiarilor procesului educational ܈i educaĠiei Crearea úi
promovarea unei imagini instituĠionale pozitive în comunitate se realizează, în primul
rând, prin rezultatele educa܊ionale pozitive ale elevilor, părin܊ii fiind interesa܊i în
principiu de acest aspect.
Crearea acestei imagini se realizeaza prin fiecare cadru didactic din institu܊ie,
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educa܊ie
individualizată, adaptă la particularitătile elevului, folorirea mijloacelor tehnologice în
strategii de predare atractive vor înbunătă܊ii crea o imagine pozitiva asupra ܈colii.
Armonizarea ofertei de servicii educaĠionale úi formare permanentă cu nevoile
specifice identificate în unitatea úcolară úi comunitatea locală.
Cercetarea nevoilor reprezintă partea cea mai importantă a studiilor consacrate
cererii de educa܊ie. Sociologii consideră că, fără a examina nevoile publicului, nu se
pot evalua efectele preferin܊elor ܈i consumului de educa܊ie ܈i, implicit, parteneriatul cu
familia devine mai fragil.
O latură care trebuie avută în vedere când e vorba de marketing educa܊ional este
satisfac܊ia fa܊ă de serviciile educa܊ionale. În cadrul parteneriatului ܈coală- familie,
subiec܊ii pot fi întreba܊i direct dacă sunt sau nu satisfăcu܊i de serviciile educa܊ionale
oferite.
Afirma܊iile acestora trebuie raportate la nivelul de aspira܊ii sau la a܈teptările lor,
dar ܈i la experien܊ele anterioare. Dacă se cunoa܈te ce anume a܈teaptă publicul de la
procesul educa܊ional, atunci se pot elabora strategii de marketing care să asigure
audien܊a maximă a ofertei educa܊ionale.
Multe institu܊ii educa܊ionale din ܊ările civilizate au birouri de admitere, programe
de atragere a fondurilor, asocia܊ii ale absolven܊ilor ܈i consultan܊i în promovare ܈i rela܊ii
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
institu܊iei este determinarea nevoilor ܈i dorin܊elor pie܊ei-܊intă ܈i satisfacerea prin
structura, comunicarea, pre܊urile ܈i livrarea de programe ܈i servicii viabile, competitive
܈i adecvate.
O institu܊ie cu orientare de marketing se concentrează pe cunoa܈terea ܈i
satisfacerea nevoilor beneficiarilor săi. Aceste institu܊ii recunosc că serviciile ܈i
programele bune, eficiente sunt mijloace de a satisface mai bine pia܊a-܊intă. Fără a-܈i
satisface pia܊a-܊intă, institu܊iile se vor trezi în derivă ܈i vor fi uitate.
Satisfacerea nevoilor clien܊ilor nu înseamnă că institu܊ia î܈i va neglija misiunea
܈i competen܊ele sale distincte pentru a oferi doar programele educa܊ionale care sunt la
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modă la un moment dat. Este de preferat ca institu܊iile să caute consumatori de educa܊ie
care să fie interesa܊i de oferta actuală ܈i apoi vor adapta această ofertă pentru a o face
cât mai atractivă.
Bibliografie:
Miclea, M., Lemeni, G., Consiliere si orientare- Ghid de educatie pentru cariera, 2004
Voiculescu, F., Analiza resurse – nevoi si managementul strategic in invatamânt,
2004
Negrilă Iulian, Marketing educational
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Promovarea imaginii unită܊ii ܈colare în perioada online
prin activită܊i nonformale

Prof. Mihaela Corina Tomici,
Colegiul Na܊ional Bănă܊ean, Timi܈oara

Învă܊area online, o astfel de provocare ܈i pentru cadrele didactice de la liceul
nostru, care au reu܈it să se adapteze în scurt timp la cerin܊ele actuale ܈i au planificat,
organizat ܈i desfă܈urat activită܊i educative folosindu-se de mijloacele moderne de
predare. Multe din activită܊ile zilnice au fost transformate ܈i adaptate pe placul elevilor
ce frecventează – chiar dacă acum doar online – unitatea noastră de învă܊ământ. Acolo
unde a fost cazul, s-au propus materiale adaptate nu doar nivelului de vârstă, ci ܈i
nevoilor speciale ale copiilor cu CES.
Activită܊ile propuse de cadrele didactice au fost înso܊ite de explica܊ii detaliate,
folosindu-se imagini sugestive preluate de pe site-uri educa܊ionale ܈i adaptate
tematicilor abordate. Unele dintre colege au realizat filmule܊e proprii pe care le-au
oferit părin܊ilor drept model de activitate. O altă provocare pe care o au cadrele
didactice este men܊inerea unei stări de spirit sănătoase a copilului ܈i a familiei cu care
î܈i petrece acesta timpul. Feedback-ul ܈i produsele finale, sub formă de poze ܈i
filmule܊e făcute ܈i trimise de părin܊i, au fost postate pe fiecare grup de discu܊ie a
părin܊ilor. Diseminarea tuturor activită܊ilor se va face atât în mediul online (pe diverse
portaluri de specialitate) cât ܈i în activită܊ile educative din comisiile metodice de
specialitate, cercuri pedagogice.
Părin܊ii elevilor no܈tri au avut întotdeauna un rol important ܈i bine definit atât în
crearea unui climat prietenos de învă܊are cât ܈i în dezvoltarea rela܊iilor parteneriale,
ace܈tia fiind permanent implica܊i în via܊a liceului. Acest parteneriat s-a materializat ܈i
de această dată prin deschiderea ܈i receptivitatea părin܊ilor care au făcut ca în această
perioadă comunicarea ܈i colaborarea să fie în beneficiul copilului, fiecare implicânduse în măsura posibilităĠilor, în realizarea a măcar o parte din activităĠile sugerate, alături
de copii..
Părin܊ii ܈i-au luat în serios rolul de parteneri educa܊ionali ܈i au venit, în această
perioadă, în sprijinul cadrelor didactice prin tot ceea ce au întreprins, la sugestiile ܈i
îndrumările profesorilor. Promovarea imaginii unităĠii noastre úcolare reprezintă o
prioritate pentru o bună colaborare între cei trei parteneri educaĠionali: elevi-profesoripărinĠi.
Educa܊ia este obligatorie, dar din fericire nici o institu܊ie nu poate for܊a alegerea.
Elevul este liber să aleagă. Informarea nu este de ajuns, úcoala trebuie să aibă
capacitatea úi să fie pregatită de a adapta programul educaĠional la nevoile în schimbare
ale societă܊ii.
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Educa܊ia nonformală le permite elevilor implicarea în proiectarea ܈i realizarea
creativă a unor activită܊i, dezvoltarea unor aptitudini ܈i interese, lărgirea orizontului
pentru anumite domenii. Ea are darul de a atrage comunitatea, familia, mediul
economic.
Rolul profesorului în iniĠierea úi organizarea activităĠilor de educaĠie nonformală
este complex: din simplu profesor-transmiĠător de informaĠii, el devine actor, reporter,
economist, psiholog, informatician, consilier, manager, asistent medical etc.
Organizarea úi implementarea proiectelor de educaĠie nonformală este un proces
laborios, care presupune efort ܈i cooperare. De aceea împărtă܈irea în rândul dascălilor
a experienĠelor trăite, a reuúitelor, a metodelor noi, a ideilor inovatoare este nu doar o
activitate bine-venită ci chiar una necesară.
Colegiul Na܊ional Bănă܊ean din Timi܈oara ܈i-a realizat proiectele sub câteva
motto-uri ܈i slogane: Noi pentru noi, eu pentru tine ! Nu există nu pot, există nu vreau.
Există eu, dar existăm úi noi, Cuvintele te învaĠă, exemplele te pun în miúcare! Fii mai
informat: vei fi mai implicat !
PriorităĠiile noastre în activită܊ile propuse au fost următoarele: Informarea
elevilor în legătură cu drepturile úi responsabilităĠile lor, desfăúurarea de concursuri cu
tematică civică, culturală, educativă, sportivă, recreativă, realizarea de materiale
informative despre acĠiuni úcolare úi extraúcolare, identificarea cauzelor ce determină
absenteismul, mediocritatea úcolară úi organizarea de programe specifice pentru
prevenirea lor, organizarea de discuĠii úi forumuri pe probleme de violenĠă, consum de
droguri, abandon úcolar sau alte probleme legate de aspecte sociale din viaĠa elevilor,
realizarea de acĠiuni cu scop caritabil, realizarea de studii úi sondaje referitoare la
respectarea drepturilor úi obligaĠiilor elevilor în instituĠii de educaĠie.
În general, activitatea noastră a avut două componente :
1. Am promovat úi participat la acĠiunile partenerilor nostri : Institutul francez,
Muzeul de Artă, Jandarmeria Română, AsociaĠia de caritate Isus Speran܊a României.
2. Am propus proiecte în úcoală, pentru combaterea violenĠei, pentru oportunităĠi
în carieră, pentru toleranĠă úi cunoaútere reciprocă, pentru promovarea úcolii în judeĠ.
Consiliul ܇colar al Elevilor (C܇E) a avut un rol activ în desfă܈urarea activită܊ilor,
în scopul promovării valorilor sociale, artistice ܈i culturale printre elevii liceului.
Rolul profesorului în iniĠierea úi organizarea activităĠilor de educaĠie nonformală
este complex: din simplu profesor-transmiĠător de informaĠii, el devine actor, reporter,
economist, psiholog, informatician, consilier, manager, asistent medical etc.
Organizarea úi implementarea proiectelor de educaĠie nonformală este un proces
laborios, care presupune efort ܈i cooperare. De aceea împărtă܈irea în rândul dascălilor
a experienĠelor trăite, a reuúitelor, a metodelor noi, a ideilor inovatoare este nu doar o
activitate bine-venită ci chiar una necesară.
Promovarea imaginii, reprezintă acĠiunea de convergenĠă úi de interferenĠă a
reclamei, publicităĠii, utilizarea liderilor de opinie úi a tehnologiilor de creare a
evenimentelor pentru formarea unei imagini unitare úi multidimensionale prin
transmiterea unor mesaje.
Managerul unei organizaĠii úcolare poate promova în mediul intern úi extern al
unitătii o imagine pozitivă a acesteia, printr-o planificare riguroasă, folosind metodele
úi tehnicile potrivite.
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De-a lungul timpului, activităĠile de formare úi promovare a imaginii liceului
noastru au fost:
difuzarea informaĠiilor cu privire la oferta educaĠională, programele ܈i
proiectele educaĠionale, baza materială, resursele umane, rezultatele úcolare;
consilierea părinĠilor privind orientarea úcolară;
dezvoltarea de parteneriate eficiente la nivel local, judeĠean, regional, national
în scopul promovării imaginii institu܊iei noastre úi a corelării ofertei educaĠionale cu
cerinĠele de pe piaĠa muncii locale / regionale;
promovarea imaginii liceului prin diverse surse informaĠionale (presă locală
scrisă, internet).
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Rolul activităĠilor de AVAP,
în dezvoltarea creativităĠii úi imaginaĠiei elevilor

Înv. gr. I ܉oncu Maricela-Cerasela
܇coala Gimnazială ,,N. G. Lupu,, Arsura, jud. Vaslui
”Există adesea, în prima copilărie, o prospeаime a imaginaаie, o curiozitate neobosită,
un fel de geniu poetic, pe care savanаii sau artiЮtii ajunЮi la maturitate nu le pot găsi
decât cu mare greutate” Gaston Berger
Pornind de la această remarcă a lui Gaston Berger, putem să ne îndreptăm aten܊ia
spre o abordare cu încredere a problematicii creativită܊ii, sus܊inu܊i de orientările din
Curriculum Na܊ional ܈i de Planul-cadru de învă܊ământ. Valorificând cele mai de pre܊
însu܈iri ale copilăriei (inventivitatea, fantezia, creativitatea, elanul spre aventură ܈i
cunoa܈tere) vom stimula ܈i vom forma inteligen܊e îndrăzne܊e, oameni cu o gândire
independentă, creativă.
Creativitatea înseamnă îndrăzneală, tot ce e nou ܈i nonconformist. Pentru a se
avânta în necunoscut individul trebuie să dispună de acea libertate interioară, de acel
sentiment de siguran܊ă. În învă܊ământ, nu se pune problema de a forma creatori de
valori originale, cât e vorba de a forma ܈i cultiva câteva trăsături care vor permite
viitoare manifestări creatoare.
Activită܊ile de Arte vizuale ܈i abilită܊i practice nu sunt doar modalită܊i de
autocunoa܈tere ܈i autodezvoltare ci sunt totodată un mijloc de comunicare ܈i de intrare
în rela܊ie cu alte persoane, prin intermediul lucrului în grup. Culorile alese de copil,
suprafa܊a ocupată, modul de lucru cu materialele sunt detalii foarte importante pentru
cunoa܈terea persoanei. Prin intermediul acestor activită܊i, el î܈i exprimă sentimentele,
trăirile, nevoile, se exprimă pe sine, descoperindu-܈i astfel identitatea. Pentru copil,
acesta este un mod de a descrie povestea care nu poate fi spusă în cuvinte. Materialele
de lucru precum culorile, hârtia îl pot stimula pe acesta să povestească diferite
întâmplări din via܊a sa, pe care verbal nu le poate exprima. De܈i nu este artist, úcolarul
elaborează plastic cu o plăcere imensă. Lucrând cu pensula sau cu creioane colorate,
manifestă o atitudine de uimire în faĠa propriilor produse. Este preludiul viitoarei
conduite creative.
Creierul uman este divizat în două emisfere. Fiecare dintre ele proceseaza
informa܊ia diferit. Cititul, scrisul, procesele matematice ܈i ܈tiin܊a sunt controlate de
emisfera stângă. Ea este responsabilă de gândirea analitică ܈i ra܊ională. Emisfera
dreaptă a creierului controlează imagina܊ia, percep܊ia spa܊ială ܈i vizuală. Este
dominantă în ceea ce prive܈te artele, muzica sau mi܈carea fizică.
Copiii înva܊ă cel mai bine ܈i se dezvoltă armonios când ambele emisfere ale
creierului sunt stimulate ܈i participă activ în diverse activită܊i. Disciplina Arte vizuale
܈i abilită܊i practice are acest rol de a le stimula pe amândouă ܈i de a promova ܈i
interactivitatea, contactul ܈i rela܊iile cu al܊i copii, atât de esen܊iale în dezvoltarea lor.
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Ea stimulează imagina܊ia, creativitatea, dar ܈i gândirea abstractă. Îi ajută pe elevi să
gândească mai bine ܈i îl poate transforma într-un mic inventator sau antreprenor la
maturitate. Precizia ܈i aten܊ia la detalii necesară activită܊ilor de la această disciplină îl
ajută pe copil în timp să devină o persoană extrem de răbdătoare, să reu܈ească să-܈i
păstreze concentrată aten܊ia la sarcinile de lucru la ܈coală, dar ܈i la maturitate.
Creativitatea poate fi învă܊ată ܈i dezvoltată doar dacă sistemul pedagogic
dominant nu este unul care accentuează conformismul ܈i reproducerea servilă a
informa܊iilor transmise de educator.
Cadrul didactic nu va cere copilului să reproducă, să execute cu măiestrie
asemănarea, până la identificare, cu înfăĠiúarea naturii, care oricum este, în mod
permanent, alta. Dacă ar acĠiona aúa, ar face din copil un inapt în ceea ce priveúte creaĠia
artistică, l-ar îndepărta de artă úi l-ar înstrăina de propriile posibilităĠi creative.
Rolul învă܊ătorului este de încurajare, de sensibilizare a copilului în faĠa
frumosului, de instrumentare a acestuia cu limbajul úi operaĠiile specifice artei plastice.
Procedând astfel úi dovedind empatie úi respect necondiĠionat, cadrul didactic îl ajută
cu adevărat pe copil să se autodescopere, să se armonizeze cu sine, să descopere úi să
rezolve probleme de compoziĠie úi de tehnologie artistică. Cunoscând limbajul artei
plastice, precum úi particularităĠile individuale, învăĠătorul poate acĠiona stimulativ în
vederea dezvoltării potenĠialului creativ al copilului.
Copilul trebuie lăsat să exploreze lumea înconjurătoare ca apoi să utilizeze ideile
sale originale. Nouă ne revine sarcina de a încuraja orice încercare a copilului, utilizând
metode de stimulare a creativită܊ii, folosind cât mai multe procedee de ob܊inere a unor
forme spontane. Activită܊ile ce apar܊in disciplinei Arte vizuale ܈i abilită܊i practice,
contribuie, în mod mod deosebit, la educarea gustului pentru frumos ܈i trezesc
interesul copiilor în a-܈i compune singuri modelele, determinându-i să-܈i exprime
ideile originale ܈i să-܈i pună în practică ini܊iativele.
Toate obiectele confecĠionate de elevi, începând cu cele mai simple, au o utilitate
evidentă, fie că sunt utilizate ca jucării, fie ca mijloace de învăĠământ la unele lecĠii
(ceasul, figurine, figuri úi corpuri geometrice, úablane, piese ,,Tangram”, forme de
relief, etc.), fie ca obiecte cu o utilitate mai largă (semne de carte, mărĠiúoare, felicitări
împletituri, podoabe, măúti, figurine etc.).
Dând o cât de mică întrebuinĠare lucrurilor create de elevi nu facem altceva
decât să le trezim interesul pentru aceste activităĠi. Printr-o muncă relaxată, variată dar
bine gândită úi proiectată, elevii îúi dau seama de complexitatea activităĠii depuse de
adulĠi úi de relaĠiile ce se stabilesc în timpul desfăúurării ei. ÎnvăĠătorul trebuie să
potenĠeze funcĠiile educative ale fiecărei activităĠi pe care o întreprinde cu elevii.
În contextul noului curriculum, se pune accent pe un demers didactic
personalizat. FaĠă de proiectarea tradiĠională, centrată pe lecĠie, proiectarea pe unităĠi
de învăĠare are avantaje, creează un mediu de învăĠare coerent, implică elevii, dă
perspectivă lecĠiilor. LecĠia de Arte vizuale Юi abilităаi practice nu poate fi concepută
ca fiind ceva izolat, ci ca o verigă în sistemul lecĠiilor din unitatea de învăĠare detaliată.
Sarcina învăĠătorului este de a cunoaúte bine unitatea de învăĠare, specificul úi
caracteristicile ei, tehnicile de lucru ce pot fi folosite, materiale, resurse, planúe model.
Specificul lecĠiilor de Arte vizuale Юi abilităаi practice reiese úi din felul în care se
împletesc sarcinile didactice în cadrul lor. Mai eficient participă elevii dacă sunt puúi
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în situaĠia de a lucra în echipă, pe grupe, lucrări diferite pe rânduri de bănci sau de a
efectua demonstraĠia practică a unei lucrări pe fond muzical adecvat.
Fiecare pas făcut pe drumul cunoaúterii, prin Arte vizuale Юi abilităĠi practice, îi
înalĠă pe elevi spiritual, le face viaĠă mai bună úi mai frumoasă, le oferă posibilitatea
de a-úi manifesta curiozitatea, sensibilitatea, spontaneitatea.
Derularea activităĠilor în clasă va solicita echipamente minime specifice úi o
minimă bază de documentare (steaua culorilor, reproduceri de artă, planúe didactice
etc.). Totodată, competen܊ele sunt astfel formulate încât elevii să nu îúi însuúească
noĠiunile abstracte din domeniu, ci să opereze cu tehnici de lucru, să îúi cultive gustul
pentru frumosul artistic, să îúi exprime liber, prin compoziĠii plastice sau lucrări
practice aplicative, propriile gânduri úi sentimente în legătură cu spaĠiul perceput sau
cu cel imaginar.
În clasele mici realizăm lucrări relativ simple,care necesită nu prea mult material
úi pot fi executate uúor,al cărui efort de elaborare este redus,ceea ce determină micii
elevi să lucreze cu multă plăcere úi le sporeúte încrederea în forĠele proprii.
ÎnvăĠătorul ,,animatorul” activităĠii de abilităĠi practice, dacă va stăpâni
problemele, va úti cum să-i conducă pe elevi în activitatea lor creatoare, respectând
pornirea lor firească,dar învăĠându-i să facă cu ,,artă” tot ceea ce este rezultatul mâinii
lor.
Bibliografie:
Cosmovici, Andrei (1996), Psihologie generală, Ed. Polirom, Ia܈i, 1996
D. Salade, Ciurea Rodica,EducaĠia prin artă úi literatură, EDP, Bucureúti, 1973
E. Dănescu, Stimularea creativităĠii la vârsta preúcolară, Ed. Paralela 45, Piteúti, 2009
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PROMOVAREA IMAGINII GRĂDINI܉EI

PROF. ÎNV. PRE܇C. TRA܇CĂ DANIELA
܇COALA GIMNAZIALĂ ,,PETRE TUTEA”

Grădini܊a este o institu܊ie de educa܊ie care are rolul de a oferi sprijin educativ
atât pentru copii cât ܈i pentru părin܊i.Misiunea noastră , a educatorilor este de a
promova un învă܊ământ deschis, flexibil, capabil să asigure accesul egal la educatie
pentru to܊i copiii indiferent de nationalitate, religie,rasă deci să ofere ܈anse egale de
dezvoltare tuturor copiilor.
Promovarea imaginii grădinitei noastre prin oferta educa܊ională este una din
܊intele proiectului de dezvoltare institu܊ională. Prin oferta educa܊ională grădini܊a
noastră dă posibilitatea părin܊ilor să aleagă activită܊ile op܊ionale ܈i extracurriculare la
care doresc să participe copiii.
Activită܊ile extracurriculare au un con܊inut cultural artistic, spiritual, tehnico
aplicativ, sportiv sau sunt simple activită܊i de joc sau de participare la via܊a ܈i activitatea
comunită܊ii locale. Aceste activită܊i oferă copiilor destindere, recreere, voie bună iar
unora dintre ei posibilitatea unei afirmări ܈i recunoa܈tere a aptitudinilor. Aceste
activită܊i au caracter ocazional ܈i iau forme foarte variate.
Dintre activită܊ile desfă܈urate în grădini܊a noastră amintesc doar câteva:
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Sărbătorirea zilei de na܈tere a unui copil;
Vizionarea în grup a unor spectacole, teatru de păpu܈i;
Excursii, drume܊ii, plimbări;
Vizite la diferite institu܊ii;
Participare la concursuri locale, judetene, na܊ionale ܈i internationale avizate
de MEN

Acest tip de activită܊i îi antrenează pe copii, îi apropie de grădini܊ă, îi determină să o
îndrăgească ܈i mai mult.
Pentru ca oferta noastră să fie viabilă depunem eforturi în asigurarea unor spa܊ii
de învă܊are confortabile, sigure, adaptate nevoilor fizice, psihologice si de educa܊ie ale
fiecărui copil atât în interiorul grădini܊ei cât ܈i in curtea acesteia. Nu este suficient ca
oferta să fie cunoscută ci ܈i înteleasă îndeosebi de părin܊i ܈i copii.
Părintii vor fi informa܊i cu privire la calitatea serviciilor din grădini܊ă,
competen܊a cadrelor didactice, reursele materiale ale grădini܊ei, cadrul ambiental,
proiectele educa܊ionale ܈i parteneriatele în care grădini܊a este implicată. În realizarea
parteneriatelor sunt antrena܊i cei mai importan܊i factori in actul educational: copiii,
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familia, grădini܊a ܈i comunitatea locală, iar prezen܊a sistematică a părin܊ilor ܈i a
comunită܊ii în ,,via܊a grădini܊ei”, sporesc interesul pentru educarea copiilor. În toate
tipurile de activită܊i în parteneriat , un factor important îl constituie climatul vie܊ii de
grup ܈i al rela܊iei grădini܊ă- familie- comunitate. Este necesar un climat stimulativ
pentru fiecare, de încredere ܈i prietenie, care să facă posibilă comunicarea liberă. Unele
activită܊i au efecte imediate, pe plan cognitiv, emotional, relational dar trebuie subliniat
faptul că influenta acestor activită܊i nu se exprimă în activită܊i singulare ci prin sisteme
de activită܊i de diferite tipuri, într-o succesiune gradată.
Motiva܊ia unor activită܊i de parteneriat este în܊elegerea necesită܊ii de a integra
grădini܊a în mediul comunitar ca partener egal ܈i consecvent în formarea viitorului
cetă܊ean. Proiectele educa܊ionale realizate cu diferi܊i parteneri locali sunt, de obicei
foarte atractive, iar copiii participă activ ܈i eficient la acestea. Pentru ca parteneriatele
să func܊ioneze este nevoie de respect, încredere reciprocă, consens cu privire la
scopurile ac܊iunii ܈i strategiilor de atingere a acestora ܈i de asumarea în comun a
drepturilor ܈i responsabilită܊ilor.
În acest an ܈colar derulăm o serie de parteneriate cu comunitatea locală, prin care
promovam imaginea grădinitei noastre.
Amintesc câteva dintre acestea:
1. ,,PRICHINDEI ÎN ÎMPĂRĂğIA CĂRğILOR”- parteneriat cu biblioteca
2. ,,SĂ-I EDUCĂM ÎMPREUNĂ!” – parteneriat cu familia
3. ,,O LUME MINUNATĂ” – parteneriat o altă grădinită
4. ,,PRIETENI LA DISTANğĂ” –parteneriat cu o altă grădinită
5. ,,CARAVANA PRIETENIEI”- parteneriat cu scoala
Prin toată activitatea desfă܈urată în grădini܊a noastră se asigură un act
educational de calitate care să contribuie la formarea unei personalităti a copilului
independente ܈i creative, la formarea unor copii sănăto܈i, activi, eficien܊i, cooperan܊i,
care să se adapteze u܈or la regimul ܈colar ܈i la orice situa܊ie de via܊ă.
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Importan܊a promovării imaginii úcolii în comunitate

Profesor învă܊ământ primar Tudor Daniela
܇coala Gimnazială nr. 129, sector 4 Bucure܈ti

Pentru ܈coala noastră, promovarea imaginii reprezintă o prioritate pentru o bună
colaborare între cei trei parteneri educaĠionali: ܈coală-elevi-părinĠi.
Educa܊ia este obligatorie, dar nici o institu܊ie ܈colară nu poate for܊a alegerea ei de
către”clien܊i”. Fiecare este liber să aleagă. Această dependen܊ă a unită܊ii ܈colare de
libertatea de alegere a elevilor ܈i a părin܊ilor lor, face ca úcoala să depindă de
implicarea ei în modificarea nevoilor úi aúteptărilor acestora. Informarea nu este de
ajuns, úcoala trebuie să aibă capacitatea úi să fie pregatită de a adapta programul
educaĠional la nevoile în schimbare ale “clientilor”.
ùcoala este atractivă sau nu prin resursele umane pe care le are, dar úi prin spaĠiile
de învăĠare disponibile. O úcoală responsabilă este garantul dezvoltării permanente a
comunităĠii.
De exemplu, în alte ܊ări, se cheltuiesc foarte mulĠi bani úi energie umană pentru
promovarea úi atragerea grupurilor-Ġintă. Se încearcă prin cuvinte úi imagini să se
creeze cea mai bună imagine posibilă úi să convingă că numai produsul educaĠional
oferit este cel mai bun. O mare atenĠie úi cheltuială sunt acordate identităĠii vizuale úi
reputaĠiei numelui. Dar “clientul” aúteaptă mai mult. Nevoile lui sunt centrale.
DiferenĠa dintre marketing úi vânzarea educaĠiei este clară.
Vânzarea este "miúcarea a ceea ce ai de oferit către client". Marketingul este "a
fi sigur că ceea ce ai de oferit este ceea ce doresc clienĠii". Aplicarea conceptului de
marketing este mai complexă decât abordarea centrata pe vânzari.
Formarea imaginii unei organizaĠii se poate realiza aplicând o anumită
,,politică’’, ce Ġine pe de o parte de stilul managerial al conducătorului organizaĠiei úi
pe de altă parte de activitatea desfăúurată de angajaĠi-cadre didactice.
Promovarea imaginii, reprezintă acĠiunea de convergenĠă úi de interferen܊ă a
reclamei, publicită܊ii, prin utilizarea liderilor de opinie ܈i a tehnologiilor de creare a
evenimentelor pentru formarea unei imagini unitare prin transmiterea unor mesaje.
Managerul unei unită܊i ܈colare poate promova în mediul intern ܈i extern al
unită܊ii o imagine pozitivă a acesteia, printr- o planificare riguroasă, folosind tehnicile
܈i metodele adecvate.
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De-a lungul timpului, activită܊ile de promovare a unită܊iii noastre ܈colare au fost:
x Difuzarea de informa܊ii despre oferta educa܊ională, despre proiectele ܈i
programele extra܈colare, despre baza material, despre resursele umane ܈i rezultatele
܈colare;
x consilierea părinĠilor privind orientarea úcolară;
x dezvoltarea de parteneriate eficiente la nivel local, judeĠean, regional,
na܊ional în scopul promovării imaginii institu܊iei noastre úi a corelării ofertei
educaĠionale cu cerinĠele de pe piaĠa muncii locale / regionale;
x promovarea imaginii ܈colii prin diverse surse informaĠionale (presă locală
scrisă, internet).
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PROMOVAREA IMAGINII SCOLII IN COMUNITATEA LOCALA

Prof. înv. presc., TUDORIE EMILIA CAMELIA
Scoala Gimnaziala Balesti / Vrancea

În zilele noaste, unitatea de învă܊ământ trebuie să fie pregătită să facă fa܊ă unor
cerin܊e tot mai complexe din partea societă܊ii contemporane ܈i să î܈i revendice locul
său în via܊a copiilor pe care îi educă dar ܈i în centrul comunită܊ii. Cerin܊ele
beneficiarilor fac din unitatea de învă܊ământ un cadru viu, un mediu în continua
schimbare.
Internetul, privit cu reticen܊ă ini܊ial, a devenit acum un mediu de promovare
nelimitat, prin care o ܈coala î܈i poate construi o imagine.
Deschiderea spre nou se realizează datorită cadrelor didactice pregătite, care
intervin în favoarea acestei dezvoltări continue a ܈colii. Analizând ceea ce se cere de
la unitatea de învă܊ământ, putem stabili ܈i cum anume o putem promova. Beneficiarii,
atât direc܊i, cât ܈i indirec܊i (elevii, părin܊ii, angajatorii) sunt cei ce intră în contact cu
mediul ܈colar, comunitatea fiind astfel influen܊ată de ܈coala.
Promovarea imaginii instituĠiei úi factorilor ce îúi asumă responsabilităĠile în
procesele de descentralizare úi asigurare a calităĠii este sus܊inută de personalizarea
ofertei educaĠionale la nivel instituĠional prin diversificarea úi flexibilizarea acesteia în
funcĠie de nevoile úi interesele partenerilor úi beneficiarilor procesului educational.
Crearea úi promovarea unei imagini instituĠionale pozitive în comunitate se realizează,
în primul rând, prin rezultatele educa܊ionale pozitive ale elevilor, părin܊ii fiind, în
principiu, primii interesa܊i de acest aspect.
Crearea acestei imagini se realizează prin fiecare cadru didactic din institu܊ie,
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educa܊ie
individualizată, adaptată la particularită܊ile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice
în strategii de predare atractive vor crea o imagine pozitivă asupra ܈colii. Promovarea
imaginii institu܊iei se realizeaza ܈i prin elaborarea unor proiecte la nivel local care să
vizeze multiplicarea experienĠei pozitive úi a exemplelor de bună practică în
managementul institu܊ional.
Activită܊ile extra܈colare sprijină promovarea imaginii institu܊iei ܈colare.
Activită܊ile de acest gen, cu o deosebită influen܊ă formativă, au la bază toate formele
de ac܊iuni turistice, ateliere de crea܊ie, concursuri ܈i parteneriate cu alte institu܊ii.
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Activită܊ile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica ܈i creativă de a
ocupa timpul liber al elevilor, institu܊ia de învă܊ământ ce promovează astfel de activită܊i
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât ܈i jude܊ean sau
na܊ional. Activitatea extracurriculară e o componentă educaĠională valoroasă úi
eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenĠie, adoptând el, în primul
rând, o atitudine deschisă ܈i inovativă, atât în modul de realizare al activităĠii, cât úi în
relaĠiile cu elevii, asigurând o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă
a elevilor.
Promovarea imaginii pozitive a institu܊iei ܈colare se realizează prin publicarea
tuturor reu܈itelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele
܈i produsele activită܊ilor. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu
doar că putem ܊ine la curent părin܊ii cu tot ce se întâmplă în ܈coala, dar putem promova
activită܊ile ܈i implicit ܈coala în cadrul căreia acestea se desfă܈oară.
Prin combaterea violen܊ei din unitatea ܈colară, reducerea incidentelor din cadrul
acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleran܊ei ܈i a unui spirit moral-civic
pozitiv în care elevii se integrează cu u܈urin܊ă, se creează, treptat, o imagine pozitivă a
܈colii.
În concluzie, imaginea ܈colii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce
a܈teaptă ܈i au nevoie: educa܊ie de calitate, accesul la ofertele educa܊ionale,
individualizarea învă܊ării, combaterea discriminării, reducerea violen܊ei, promovarea
unui comportament moral pozitiv ܈i participarea la activită܊i extra܈colare. ܇coala
noastră, în ochii comunită܊ii, este rezultatul unei munci constante.
Educa܊ia de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice,
fiecare contribuind individual asupra imaginii de ansamblu a institu܊iei ܈colare.
Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece această imagine pozitivă se
creează greu ܈i se poate pierde rapid.
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Promovarea dimensiunii europene a ܈colii

prof. Anca Tudose
܇coala Gimnazială ”George Voevidca” Câmpulung Moldovenesc

Într-o mare comunitate europeană, caracterizată de unitate în diversitate,
educa܊ia a devenit fără frontiere. Un mare sprijin în crearea acestei unită܊i educa܊ionale
la nivel european îl constituie proiectele ܈colare Erasmul Plus, al căror scop principal
este alinierea la politicile educa܊ionale ale Uniunii Europene. Derularea unui astfel de
proiect promovează ܈coala la nivel local, na܊ional ܈i interna܊ional, făcând din aceasta
un model de bune practici ܈i un promotor al dimesiunii europene în educa܊ie.
܇coala Gimnazială ,,George Voevidca” din Câmpulung Moldovenesc, în
parteneriat cu ܈coli din Fran܊a (College Edouard Lucas), Spania (Colegio Divina
Maestro), Italia (Istituto Comprensivo S.Bagalino), Macedonia (Opshtinsko Osnovno
Uchilishte Kocho Racin Kumanovo) ܈i Portugalia (Agrupamento Daescolas Virginia
Moura) a derulat, începând cu anul ܈colar 2018-2019, proiectul european ERASMUS
PLUS KA229, parteneriat de schimb inter܈colar, cu titlul ,,GAMES OF A LIFETIME!
(GOAL)”. Grupul ܊intă a fost format din elevi de gimnaziu cu vârstele cuprinse între
12 ܈i 15 ani. Acest proiect a fost finan܊at din fonduri europene dedicate parteneriatelor
strategice în domeniul ܈colar, grantul fiind în valoare de 22598 Euro. Activită܊ile s-au
derulat pe perioada a doi ani ܈colari ܈i, în contextul pandemic, încheierea acestuia are
loc în Februarie 2021. Activită܊ile au constat în mobilită܊i interna܊ionale, în activită܊i
derulate în cadrul fiecărei ܈coli partenere ܈i în activită܊i interactive, bazate pe utilizarea
jocului ca metodă didactică activ-participativă.
La nivelul tuturor ܈colilor partenere s-a constatat o lipsă de interes, motiva܊ie ܈i
implicare în procesul educativ din partea unui număr tot mai mare de elevi. Acest lucru
a dus la scăderea performan܊elor ܈colare ܈i cre܈terea ratei de abandon ܈colar. Totu܈i, sa constatat că elevii sunt capabili să înve܊e mult mai u܈or, să-܈i îmbunătă܊ească
memoria ܈i concentrarea, să se implice mult mai activ în cadrul activită܊ilor derulate
prin JOC. Practicile educa܊ionale sunt diferite de la o ܊ară la alta. În timp ce unele ܊ări
utilizează în mod constant metode alternative de predare-învă܊are, altele fac pa܈i mici
în această direc܊ie. Acest proiect a avut ca scop schimbul de bune practici,
implementarea ideii de a învă܊a unii de la al܊ii. Totodată, părin܊ii nu au încredere în
schimbările din educa܊ie, nu în܊eleg tehnologia, metodele moderne de predare-învă܊are
܈i utilitatea acestora. Prin participarea la acest proiect, părin܊ii ܈i-au schimbat optica
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asupra modernizării actului educa܊ional ܈i a rolului metodelor active în procesul
didactic.
Obiectivele principale ale acestui proiect au fost:
9 Îmbunătă܊irea cooperării între elevi, atât în cadrul ܈colii cât ܈i cu elevi din ܊ările
partenere, respectând diversitatea ܈i diferen܊ele culturale;
9 Optimizarea calită܊ii educa܊iei prin integrarea metodelor moderne, cu accent pe
utilizarea jocului ca strategie didactică;
9 Cre܈terea gradului de implicare în educa܊ie a grupurilor dezavantajate,
promovarea incluziunii sociale a elevilor cu nevoi speciale;
9 Cre܈terea în rândul elevilor a încrederii de sine, a motiva܊iei în învă܊are ܈i
dezvoltarea unor abilită܊i ce constituie premise ale orientării profesionale;
9 Cre܈terea gradului de implementare a metodelor moderne în educa܊ie;
9 Cre܈terea gradului de utilizare a platformelor educa܊ionale ܈i a mijloacelor
electronice în procesul didactic;
9 Îmbunătă܊irea competen܊elor lingvistice ܈i TIC în rândul elevilor, profesorilor ܈i
părin܊ilor.
În fiecare institu܊ie parteneră s-au deschis Cluburi Erasmus, în cadrul cărora sau organizat workshopuri, jocuri de învă܊are, jocuri video educative, jocuri sportive,
jocuri de construc܊ie, care ajută la dezvoltarea aptitudinilor elevilor. Tot în cadrul
Clubului s-au realizat materialele de proiect (logo-ul proiectului, machete, desene,
articole de presă, materiale video, prezentări, creare de jocuri educative) de către elevi
îndruma܊i de profesori.
În cadrul mobilită܊ilor s-au derulat Jocurile Olimpice ale proiectului, constând în
competi܊ii sportive între ܊ările partenere, jocuri Kahoot, jocuri tradi܊ionale.
În fiecare ܈coală s-a înfiin܊at o clasă experimentală Erasmus+, cu care s-au
derulat activită܊i didactice prin joc, în scopul de a măsura impactul proiectului la nivel
didactic. În cadrul activită܊ilor s-au utilizat diverse aplica܊ii electronice ܈i platforme
educa܊ionale de învă܊are sau diseminare. Pe platforma eTwinning ܈i prin intermediul
Skype, s-au organizează activită܊i interactive sub titulatura ”Ready?Go!” constând în
jocuri derulate live între elevi din ܊ări diferite.
Ca materiale de proiect, s-au realizat un Dic܊ionar de buzunar cu expresii uzuale
necesare în călătorii sau în jocuri, precum ܈i un Pa܈aport al unui bun cetă܊ean european
con܊inând reglementări civice comune sau specifice ܊ărilor partenere. Totodată, s-au
creat CD-uri cu căr܊i pentru învă܊ământul primar, cu re܊ete tradi܊ionale, prezentări ale
mo܈tenirilor culturale, prezentări ale ܊ărilor ܈i ܈colilor partenere.
Proiectul a devenit vizibil la nivel de ܈coală prin crearea unui col ܊Erasmus unde
sunt expuse rezultatele proiectului, prin crearea de link-uri între site-ul ܈colii, site-ul
eTwinning al proiectului ( https://twinspace.etwinning.net/71070/home ) ܈i pagina de
facebook a proiectului (https://www.facebook.com/GamesOfALifetime/) sau prin
înfiin܊area Clubului Erasmus. La nivel local ܈i regional s-au organizat activită܊i
demonstrative în cadrul întâlnirilor metodice regionale. La nivel na܊ional, proiectul este
diseminat prin mijloace mass-media, precum ܈i prin postarea rezultatelor de proiect pe
platforme educa܊ionale na܊ionale. La nivel european, proiectul e vizibil pe platforma
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eTwinning ܈i pe alte platforme educa܊ionale europene. S-au creat link-uri între siteurile ܈colilor partenere, asigurând o vizibilitate cât mai mare la nivel european.
Ne a܈teptăm ca impactul să fie puternic, producând schimbări la nivel individual,
institu܊ional, regional sau na܊ional, prin implementarea exemplelor de bune practici
oferite de acest proiect.
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Importan܊a activită܊ilor educative realizate în online
pentru promovarea imaginii ܈colii


Profesor, ܉uglea Petrina,
܇coala Gimnazială Nr. 1 Blăge܈ti, Bacău


Deschiderea spre nou se realizează datorită cadrelor didactice pregătite, care
intervin în favoarea acestei dezvoltări continue a ܈colii. Analizând ceea ce se cere de
la unitatea de învă܊ământ, putem stabili ܈i cum anume o putem promova. Beneficiarii,
atât direc܊i, cât ܈i indirec܊i (elevii, părin܊ii, angajatorii) sunt cei ce intră în contact cu
mediul ܈colar, comunitatea fiind astfel influen܊ată de ܈coala.
Promovarea imaginii instituĠiei úi factorilor ce îúi asumă responsabilităĠile în
procesele de descentralizare úi asigurare a calităĠii este sus܊inută de personalizarea
ofertei educaĠionale la nivel instituĠional prin diversificarea úi flexibilizarea acesteia în
funcĠie de nevoile úi interesele partenerilor úi beneficiarilor procesului educational.
Crearea úi promovarea unei imagini instituĠionale pozitive în comunitate se
realizează, în primul rând, prin rezultatele educa܊ionale pozitive ale elevilor, părin܊ii
fiind, în principiu, primii interesa܊i de acest aspect. Crearea acestei imagini se
realizează prin fiecare cadru didactic din institu܊ie, schimbarea venind prin fiecare
dintre noi.
Motivarea elevilor printr-o educa܊ie individualizată, adaptată la particularită܊ile
elevului, folosirea mijloacelor tehnologice în strategii de predare atractive vor crea o
imagine pozitivă asupra ܈colii.
Promovarea imaginii institu܊iei se realizeaza ܈i prin elaborarea unor proiecte la
nivel local care să vizeze multiplicarea experienĠei pozitive úi a exemplelor de bună
practică în managementul institu܊ional.Activită܊ile extra܈colare sprijină promovarea
imaginii institu܊iei ܈colare. Activită܊ile de acest gen, cu o deosebită influen܊ă formativă,
au la bază toate formele de ac܊iuni turistice, ateliere de crea܊ie, concursuri ܈i
parteneriate cu alte institu܊ii.
Activită܊ile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica ܈i creativă de a
ocupa timpul liber al elevilor, institu܊ia de învă܊ământ ce promovează astfel de activită܊i
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât ܈i jude܊ean sau
na܊ional. Activitatea extracurriculară e o componentă educaĠională valoroasă úi
eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenĠie, adoptând el, în primul
rând, o atitudine deschisă ܈i inovativă, atât în modul de realizare al activităĠii, cât úi în
relaĠiile cu elevii, asigurând o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă
a elevilor.
Promovarea imaginii pozitive a institu܊iei ܈colare se realizează prin publicarea
tuturor reu܈itelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele
܈i produsele activită܊ilor.
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Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ܊ine la
curent părin܊ii cu tot ce se întâmplă în ܈coala, dar putem promova activită܊ile ܈i implicit
܈coala în cadrul căreia acestea se desfă܈oară. Prin combaterea violen܊ei din unitatea
܈colară, reducerea incidentelor din cadrul acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea
toleran܊ei ܈i a unui spirit moral-civic pozitiv în care elevii se integrează cu u܈urin܊ă, se
creează, treptat, o imagine pozitivă a ܈colii.
Elaborarea unui plan de promovare a imaginii ܈colii la nivelul comunită܊ii ܈i nu
numai ar trebui să aibă următoarele obiective generale: crearea úi promovarea unei
imagini instituĠionale pozitive în comunitate; elaborarea unor proiecte locale, jude܊ene,
regionale, na܊ionale, interna܊ionale care să vizeze dobândirea experienĠei pozitive úi a
exemplelor de bună practică în managementul instituĠional; personalizarea ofertei
educaĠionale la nivel instituĠional prin diversificarea úi flexibilizarea acesteia în funcĠie
de nevoile úi interesele partenerilor úi beneficiarilor procesului educaĠional (܊inând cont
de particularită܊ile de vârstă a elevilor); colaborarea eficientă cu toĠi reprezentanĠii
minorităĠilor etnice; elaborarea unor proiecte care vizează reducerea abandonului
úcolar, integrarea elevilor cu cerin܊e educa܊ionale speciale (CES), susĠinerea elevilor
cu dezavantaj social úi conduite de risc, susĠinerea elevilor în alte abilităĠi; armonizarea
ofertei de servicii educaĠionale úi formare permanentă cu nevoile specifice identificate
în unitatea úcolară úi comunitatea locală; promovarea imaginii instituĠiei úi factorilor
ce îúi asumă responsabilităĠile în procesele de descentralizare úi asigurare a calităĠii
educaĠiei.
În concluzie, imaginea ܈colii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce
a܈teaptă ܈i au nevoie: educa܊ie de calitate, accesul la ofertele educa܊ionale,
individualizarea învă܊ării, combaterea discriminării, reducerea violen܊ei, promovarea
unui comportament moral pozitiv ܈i participarea la activită܊i extra܈colare. ܇coala
noastră, în ochii comunită܊ii, este rezultatul unei munci constante.

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


Ed: ܉u܊uianu Claudia – Andreea
Grădini܊a cu Program Normal nr. 1 Borcea

Liceul Tehnologic Nr 1 Borcea, se află în mediul de reziden৬ă rural, în comuna
Borcea, Judetul Călăraৢi. Comuna Borcea se află aৢezată în zona marginală – nordică
a Jude৬ului Călăraৢi, la 50 de km fa৬ă de Municipiul Călăraৢi.
În anul 2011, Grup ܇colar Borcea devine Liceul Tehnologic Nr. 1 Borcea,
alăturându-i-se structuri: ܇coala Gimnazială Nr. 3 Borcea, GPN Nr. 1 Borcea ܈i GPN
Nr. 3 Borcea.
Fiind cadru didactic debutant la GPN nr.1 Borcea, v-oi prezenta imaginea
”grădini܊ei”.
Grădini܊a noastră î܈i propune să realizeze un învă܊ământ european, de înaltă
calitate, prin asigurarea unui climat socio – educa܊ional adecvat, a unui mediu
democratic ܈i creativ de dezvoltare pentru fiecare copil.
Valorile promovate de cadrele didactice dau dovadă de profesionalism,
implicare, spirit de echipă, toleran܊ă, calm, responsabilitate ܈i creativitate.
Promovarea imaginii unităĠii noastre úcolare reprezintă o prioritate pentru o bună
colaborare între cei trei parteneri educaĠionali: grădini܊ă-pre܈colari-părinĠi.
Promovarea imaginii ܈colii trebuie să ܊ină cont de calitatea actului educa܊ional,
de investiga܊iile făcute în asigurarea unor bune condi܊ii de desfă܈urare.
Învă܊ământul pre܈colar reprezintă prima treaptă de pregătire în educa܊ia formală
܈i pentru pentru educa܊ia formală. EducaĠia copilului începe încă de la naútere. Această
educa܊ie este continuată, de educa܊ia timpurie din institu܊iile de înva܊ământ.
Educa܊ia începe de la grădini܊ă! - Perioada grădini܊ei creează fundamentul
legăturii dintre familie ܈i ܈coală, având un rol primordial în educa܊ia micului explorator.
Rolul dascălului este acela de a îmbogă܊i spiritual ܈i intelectual experien܊a ܈i via܊a
copilului.
In mod normal, programul educational al unei gradinite este conceput in asa fel
incat sa ajute dezvoltarea sociala a copilului in urmatoarele directii:
Ͳ Dezvoltarea capacită܊ilor sociale: copiii înva܊ă să se joace, înva܊ă să respecte
opiniile celorlal܊i copii ܈i înva܊ă să dezvolte rela܊ii de prietenie
Ͳ În mod special, grădini܊a dezvoltă aptitudinile de auto-cunoa܈tere a copilului
Ͳ Dezvoltarea plăcerii pentru a învă܊a lucruri noi
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Ͳ Dezvoltarea vorbirii ܈i a vocabularului – copiii înva܊ă sa asculte pove܈ti
Ͳ Dezvoltarea abilită܊ii de a-܈i face prieteni noi – această abilitate este foarte
importantă pentru unii ce urmează la ܈coală, liceu ܈i poate mai departe.
Formarea imaginii unei organizaĠii se poate realiza aplicând o anumită
,,politică’’, ce Ġine pe de o parte de stilul managerial al conducătorului organizaĠiei úi
pe de altă parte de activitatea desfăúurată de angajaĠi-cadre didactice. Managerul unei
organizaĠii úcolare poate promova în mediul intern úi extern al unitătii o imagine
pozitivă a acesteia, printr-o planificare riguroasă, folosind metodele úi tehnicile
potrivite.
De asemenea, pentru ca oferta noastră să fie viabilă, depunem eforturi în
asigurarea unor spaĠii educaĠionale confortabile, sigure, adaptate nevoilor preúcolarilor,
atît fizice cât úi psihologige.
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PROMOVAREA IMAGINII ܇COLII

PROF. VACU DOREL SEBASTIAN
܇coala Gimnazială ,,Mihai Eminescu” Alexandria, Teleorman

Pentru a promova imaginea ܈colii, comisia pentru promovarea imaginii ܈colii, la
începutul anului ܈colar s-a întocmit un plan managerial în care s-au avut în vedere mai
multe obiective:
Ͳ Elaborarea unor proiecte locale care să vizeze multiplicarea experien܊ei positive
܈i a exemplelor de bună practică în managementul institu܊ional;
Ͳ Crearea ܈i promovarea unei imagini institu܊ionale positive în comunitate;
Ͳ Personalizarea ofertei educa܊ionale la nivel institu܊ional prin diversificarea ܈i
flexibilizarea acesteia în func܊ie de nevoile ܈i interesele partenerilor ܈i beneficiarilor
procesului educa܊ional;
Ͳ Promovarea unor proiecte focalizate pe reducerea abandonului ܈colar, integrarea
elevilor pe pia܊a muncii, sus܊inerea elevilor cu dezavantaj social ܈i conduit de risc;
Ͳ Armonizarea ofertei de servicii educa܊ionale ܈i formare permanent cu nevoile
specific identificate în unitatea ܈colară ܈i comunitatea locală;
Ͳ Promovarea imaginii institu܊iei ܈i factorilor ce î܈i asumă responsabilită܊ile în
procesele de descentralizare ܈i asigurare a calită܊ii în educa܊ie;
Activită܊ile sunt promovate pe pagina de facebook a ܈colii. În acest an, ܈coala a
continuat sus܊inerea workshop-urilor în cadrul proiectelor Erasmus+ ini܊iate: ,, Schools
coding robots meeting ܈i Young journalists of today responsible digital citizens of
tomorrow”. Aceste proiecte î܈i propune integrarea creativită܊ii ܈i a inovării în toate
etapele procesului de învă܊ământ, predare-învă܊are-evaluare, folosind strategii ܈i
mijloace modern, includerea tehnologiei în orele desfă܈urate împreună cu elevii.
De asemenea, s-au desfă܈urat diferite activită܊i în data de 05 octombrie, Ziua
Interna܊ională a Educa܊iei, a fost sărbătorită cu mult drag la ܈coala noastră. Elevii au
dezbătut importan܊a educa܊iei în via܊a de zi cu zi, au desenat, colorant ܈i au urmărit idei
esen܊iale despre beneficiile ܈i istoricul Zilei Mondiale a Educa܊iei.
Mai mult decât atât, au fost derulate mai multe activită܊i ܈colare, cum ar fi:
Culorile toamnei, Carnavalul de Halloween, 1DECEMBRIE – Ziua na܊ională a
României, Magia Sărbătorilor de Iarnă, Ziua ܈colii etc.
Dezvoltarea de parteneriate eficiente la nivel local, jude܊ean, na܊ional în scopul
promovării imaginii ܈colii ܈i a corelării ofertei educa܊ionale cu cerin܊ele actuale.
Promovarera imaginii ܈colii s-a realizat prin diverse surse informa܊ionale (presă,
scrisă, presa online, internet).
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Utilizarea promovării prin intermediul internetului a reprezentat o prioritate
pentru ܈coala noastră, mai ales că tinerii de astăzi sunt utilizatori frecven܊i ai informării
pe internet.
Evolu܊ia tehnologică, diversificarea mijloacelor de tip mass-media ܈i multimedia,
lărgirea orizontului informa܊ional al societă܊ii actuale, a determinat o cre܈tere a aten܊iei
ce trebuie acordată promovării institu܊iei noastre ܈colare ܈i asupra formării unei
imagini reale în viziunea partenerilor educa܊ionali reprezenta܊i de elevi, părin܊i ܈i al܊i
parteneri (locali, regionali, na܊ionali).
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Promovarea imaginii ܈colii

Prof. înv. primar Văduva Luiza Adela
܇coala Gimnazială Pade܈, jud. Gorj


Promovarea imaginii unităĠii noastre úcolare, ܇coala Gimnazială Pade܈, din
judeĠul Gorj, reprezintă o prioritate pentru o bună colaborare între cei trei parteneri
educaĠionali: úcoală - elevi - părinĠi.
Unitatea de învă܊ământ trebuie să fie pregătită să facă fa܊ă unor cerin܊e tot mai
complexe din partea societă܊ii contemporane ܈i să î܈i revendice locul său în via܊a
copiilor pe care îi educă dar ܈i în centrul comunită܊ii. Cerin܊ele beneficiarilor fac din
unitatea de învă܊ământ un cadru viu, un mediu în continua schimbare. Internetul, privit
cu reticen܊ă ini܊ial, a devenit acum un mediu de promovare nelimitat, prin care o ܈coala
î܈i poate construi o imagine.
Deschiderea spre nou se realizează datorită cadrelor didactice pregătite, care
intervin în favoarea acestei dezvoltări continue a ܈colii. Analizând ceea ce se cere de
la unitatea de învă܊ământ, putem stabili ܈i cum anume o putem promova. Beneficiarii,
atât direc܊i, cât ܈i indirec܊i (elevii, părin܊ii, angajatorii) sunt cei ce intră în contact cu
mediul ܈colar, comunitatea fiind astfel influen܊ată de ܈coala.
Promovarea imaginii instituĠiei úi factorilor ce îúi asumă responsabilităĠile în
procesele de descentralizare úi asigurare a calităĠii este sus܊inută de personalizarea
ofertei educaĠionale la nivel instituĠional prin diversificarea úi flexibilizarea acesteia în
funcĠie de nevoile úi interesele partenerilor úi beneficiarilor procesului educational.
Crearea úi promovarea unei imagini instituĠionale pozitive în comunitate se
realizează, în primul rând, prin rezultatele educa܊ionale pozitive ale elevilor, părin܊ii
fiind, în principiu, primii interesa܊i de acest aspect.Crearea acestei imagini se realizează
prin fiecare cadru didactic din institu܊ie, schimbarea venind prin fiecare dintre noi.
Motivarea elevilor printr-o educa܊ie individualizată, adaptată la particularită܊ile
elevului, folosirea mijloacelor tehnologice în strategii de predare atractive vor crea o
imagine pozitivă asupra ܈colii. Promovarea imaginii institu܊iei se realizeaza ܈i prin
elaborarea unor proiecte la nivel local care să vizeze multiplicarea experienĠei pozitive
úi a exemplelor de bună practică în managementul institu܊ional.
Activită܊ile extra܈colare sprijină promovarea imaginii institu܊iei ܈colare.
Activită܊ile de acest gen, cu o deosebită influen܊ă formativă, au la bază toate formele
de ac܊iuni turistice, ateliere de crea܊ie, concursuri ܈i parteneriate cu alte institu܊ii.
Activită܊ile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica ܈i creativă de a ocupa
timpul liber al elevilor, institu܊ia de învă܊ământ ce promovează astfel de activită܊i
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât ܈i jude܊ean sau
na܊ional.
Activitatea extracurriculară e o componentă educaĠională valoroasă úi
eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenĠie, adoptând el, în primul
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rând, o atitudine deschisă ܈i inovativă, atât în modul de realizare al activităĠii, cât úi în
relaĠiile cu elevii, asigurând o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă
a elevilor.
Promovarea imaginii pozitive a institu܊iei ܈colare se realizează prin publicarea
tuturor reu܈itelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele
܈i produsele activită܊ilor. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu
doar că putem ܊ine la curent părin܊ii cu tot ce se întâmplă în ܈coala, dar putem promova
activită܊ile ܈i implicit ܈coala în cadrul căreia acestea se desfă܈oară.
De exemplu în luna octombrie a acestui an ܈colar 2021-2022 am realizat un
parteneriat educa܊ional de promovare a imaginii ܈colii cu ܇coala Gimnazială Godine܈ti
cu tema “Bicentenar Tudor Vladimirescu”,proiectul fiind postat pe www.didactic.ro
܈i pe paginile de socializare ale ܈colilor implicate în proiect ܈i pe site-urile ܈colilor,
precum ܈i articole în presa locală.
Rezultatele a܈teptate au fost :
9 Dezvoltarea rela܊iilor de colaborare, împărtă܈irea experien܊ei pozitive
între cadre didactice pentru promovarea educa܊iei moral-patriotice;
9 Implicarea activă a cadrelor didactice ܈i a elevilor la activită܊ile
desfă܈urate în cadrul proiectului;
9 Stimularea poten܊ialului artistico-creativ al elevilor.
În concluzie, imaginea ܈colii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce
a܈teaptă ܈i au nevoie: educa܊ie de calitate, accesul la ofertele educa܊ionale,
individualizarea învă܊ării, combaterea discriminării, reducerea violen܊ei, promovarea
unui comportament moral pozitiv ܈i participarea la activită܊i extra܈colare.
܇coala noastră, în ochii comunită܊ii, este rezultatul unei munci constante.
Educa܊ia de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice, fiecare
contribuind individual asupra imaginii de ansamblu a institu܊iei ܈colare.
Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece această imagine pozitivă se
creează greu ܈i se poate pierde rapid.
Bibliografie:
1. Guzgan V. Management educaĠional: cultura organizaĠională în unitatea úcolară.
Chi܈inău: Valinex, 2003.
2. Iosifescu ܇. Calitatea educaĠiei: concept, principii, metodologii. Bucure܈ti, 2008
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PROIECT DE ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ
PROIECT EDUCAğIONAL ùCOALA E CASA NOASTRĂ

PROPUNĂTOR, PROF. VANCEA ALINA
LICEUL TEORETIC CAROL I, FETE܇TI
,,ùcoala cea mai bună e aceea în care vezi alături de tine suflete care-Ġi sunt ca
fraĠii úi ca surorile.’’ (Nicolae Iorga)
,,Suntem aceia܈i, dar obiceiurile ne diferen܊iază!"
Ideea proiectului Эcoala e casa noastră s-a născut din dorin܊a de a implica
elevii Liceului Teoretic Carol I în înfrumuse܊area mediului ܈colar, care, cu siguran܊ă,
are un efect major în progresul ܈i formarea acestora. Activită܊ile au ca scop principal,
valorificarea sferei emo܊ionale ܈i motiva܊ionale în formarea (educarea) sim܊ului estetic,
care va rămâne pe tot parcursul proiectului un punct de referin܊ă în realizarea
obiectivelor.
Se va avea în vedere faptul că, implicându-se în acest proiect, la nivelul ܈colii,
elevii î܈i vor perfec܊iona strategiile de comunicare, vor dezvolta rela܊ii de colaborare ܈i
întrajutorare în cadrul grupului, iar alături de muncă ܈i învă܊ătură, această activitate de
,,divertisment" va fi o formă de exprimare a fiecărei clase. De aceea am mizat pe faptul
că ,,jocul didactic" solicită o gândire de tip problematic, elevii se întrec cu ei în܈i܈i,
colaborează în cadrul unui grup, î܈i asumă responsabilitatea pentru actele proprii,
concurând în acela܈i timp cu un alt grup. Am luat în considerare ܈i faptul că prin această
activitate educativă – non-formală, pot fi implica܊i ܈i elevii timizi, care de obicei sunt
mai pu܊ini activi în cadrul învă܊ării formale.
Proiectul este creat ܈i destinat tuturor claselor, sub forma unui concurs ܈i
promovat prin expozi܊ie ܈i materiale audio-video, cu scopul formării în rândul elevilor
a gustului estetic, prin sentimentul apartenen܊ei la un spa܊iu educa܊ional cu care să se
identifice cu plăcere.
Proiectul se află la EdiĠia I ܈i se adresează celor 210 elevi de gimnaziu, 588 elevi
de liceu, dirigin܊ilor claselor V- XII, părinĠilor elevilor ܈i tuturor profesorilor
colaboratori.
Pornind de la premiza că ,,orice călătorie începe cu un pas", iar caracterul se
formează prin deprinderi ܈i educa܊ie, ini܊iatorul proiectului prof. Vancea Alina –
consilier educativ al Liceului Teoretic Carol I, Fete܈ti, invită, astfel, elevii să se implice
în amenajarea ܈i înfrumuse܊area sălii de clasă, a coridoarelor unită܊ii ܈colare, pentru
cre܈terea performan܊elor ܈colare ܈i formarea unei atitudini pozitive fa܊ă de mediul
educa܊ional.
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Desfă܈urat în perioada octombrie- noiembrie 2021, proiectul presupune ca, pe
întreaga durată, să se aibă în vedere pavoazarea sălilor de clasă, a coridoarelor,
monitorizarea aspectulului estetic, util ܈i curat al sălii de clasă, comportamentul
elevilor.
Premierea câ܈tigătorilor se va realiza în săptămâna 06-10 decembrie 2021 ܈i va
consta în acordarea premiilor I, II, III, unui număr de 3 menĠiuni, dar úi a diplomelor
de participare.
Proiectul a venit cu o valoare adăugată oferind modalităĠi úi mecanisme concrete
de integrare úi recuperare socială elevilor úi indirect, chiar úi a familiior acestora
urmărind prevenirea úi diminuarea absenteismului úi abandonului úcolar. Pentru reuúita
úcolară a elevilor proiectul a atins úi Sistemul Zonelor de EducaĠia Prioritară (ZEP),
promovând principiul discriminării pozitive, al compensării, crearea unui mediu
educaĠional favorabil úi nou , educaĠie remedială úi socializare pozitivă.
Prin activităĠile propuse am urmărit:
9 creúterea frecvenĠei elevilor aflaĠi în dificultate;
9 îmbunătăĠirea calităĠii educaĠiei oferite copiilor din grupuri dezavantajate;
9 facilitarea includerii úi menĠinerii la cursuri a elevilor care aparĠin grupului
Ġintă prin implementarea unei curricule adecvate programelor de recuperare;
9 crearea unui mediu educaĠional stimulativ úi accesibilizarea conĠinuturilor de
învăĠare/dezvoltare prin înfiinĠarea unui Club Multimedia;
9 formarea competenĠelor cadrelor didactice în aplicarea practicilor de
educaĠie incluzivă în úcoală;
9 sprijinirea copiilor din comunităĠile dezavantajate, în vederea atingerii
standardelor educaĠionale minime, pentru absolvirea anului úcolar în bune condiĠii prin
realizarea unui program remedial, ce cuprinde úi activităĠi de petrecere eficientă a
timpului liber.
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PROMOVAREA IMAGINII ܇COLII

Prof. înv. primar Vasile Nicoleta

În zilele noaste, unitatea de învă܊ământ este pregatită să facă fa܊ă unor cerinte tot
mai complexe din partea societă܊ii contemporane ܈i î܈i revendică locul său în via܊a
copiilor pe care îi educă, dar ܈i, în centrul comunită܊ii pe care o influen܊ează constant.
Cerin܊ele beneficiarilor fac din unitatea de învătămănt un cadru viu, un mediu în
continua schimbare. Internetul, privit cu reticen܊ă ini܊ial, a devenit acum un mediu de
promovare infinit, prin care o ܈coala î܈i poate construi o imagine.
Deschiderea spre nou se realizeaza datorită cadrelor didactice pregătite care
intervin in favoarea acestei dezvoltări continue a ܈colii. Analizand ceea ce se cere de
la unitatea de învă܊ământ, putem stabilii ܈i cum anume o putem promova. Beneficiarii
atat directi, cat si indirecti(elevii, părintii) sunt cei ce intră în contact cu mediul ܈colar,
comunitatea fiind astfel influen܊ată de ܈coala.
Promovarea imaginii instituĠiei úi factorilor ce îúi asumă responsabilităĠile în
procesele de descentralizare úi asigurare a calităĠii, personalizarea ofertei educaĠionale
la nivel instituĠional prin diversificarea úi flexibilizarea acesteia în funcĠie de nevoile
úi interesele partenerilor úi beneficiarilor procesului educational ܈i educaĠiei Crearea úi
promovarea unei imagini instituĠionale pozitive în comunitate se realizează, în primul
rând, prin rezultatele educa܊ionale pozitive ale elevilor, părin܊ii fiind interesa܊i în
principiu de acest aspect.
Crearea acestei imagini se realizeaza prin fiecare cadru didactic din institu܊ie,
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educa܊ie
individualizată, adaptă la particularitătile elevului, folorirea mijloacelor tehnologice în
strategii de predare atractive vor înbunătă܊ii crea o imagine pozitiva asupra ܈colii.
Armonizarea ofertei de servicii educaĠionale úi formare permanentă cu nevoile
specifice identificate în unitatea úcolară úi comunitatea locală.
Colaborarea eficientă cu toĠi reprezentanĠii minorităĠilor etnice prin promovarea
unor proiecte focalizate pe reducerea abandonului úcolar prin Comisia de Combatere a
Discriminarii în Mediul ܇colar. Integrarea elevilor în ܈coala prin promovarea
interculturalita܊ii ܈i susĠinerea elevilor cu dezavantaj social úi conduite de risc, dar ܈i
susĠinerea elevilor în abilităĠi.
Promovarea imaginii institu܊iei se realizeaza prin elaborarea unor proiecte la
nivel local care să vizeze multiplicarea experienĠei pozitive úi a exemplarelor de bună
practică în managementul institutional.
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Activită܊ile extra܈colare sprijină promovarea imaginii institu܊iei ܈colare. Copilul
traie܈te într-o lume dominată de mass media, influen܊ele nefaste ale televizorului ܈i
calculatorului ac܊ionând asupra sănătă܊ii psihice ܈i morale. Acestea contribuie la
transformarea elevilor în persoane incapabile de a se controla comportamental ܈i
emotional. Activită܊ile de acest gen, cu o deosebită influentă formativă, au la bază
toate formele de ac܊iuni turistice, ateliere de creatie, concursuri ܈i parteneriate cu alte
institu܊ii
Activită܊ile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica ܈i creativă de a
ocupa timpul liber al elevilor, institu܊ia de învătământ ce promovează astfel de activită܊i
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât ܈i jude܊ean sau
na܊ional. Activitatea extracurriculară e o componentă educaĠională valoroasă úi
eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenĠie, adoptând el, în primul
rând, o atitudine creatoare, atât în modul de realizare al activităĠii, cât úi în relaĠiile cu
elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a
elevilor.
Promovarea imaginii pozitive a institu܊iei ܈colare se realizează prin publicarea
tuturor reu܈itelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face ܈coala accesibila.
Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu doar că putem ܊ine la curent
părin܊ii cu tot ce se întâmplă în ܈coala, dar putem promova activită܊ie ܈i implicit ܈coala
în cadrul căreia acestea se desfă܈oară. Prin combaretea violen܊ei din unitatea ܈colară,
reducerea incidentelor din cadrul acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea
toleran܊ei ܈i a unui spirit moral-civic pozitiv în care elevii se integrează cu u܈urin܊ă
crează o imagine pozitivă a ܈colii.
În concluzie, imaginea ܈colii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce
au ace܈tia nevoie:educa܊ie de calitate, accesul la ofertele educa܊ionale, individualizarea
învă܊ării, combaterea discriminarii, reducerea violentei, promovarea unui
comportament moral pozitiv, ܈i participarea la activita܊i extra܈colare. ܇coala noastră,
în ochii comunită܊ii, este rezultatul unei munci constante.
Educa܊ia de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice,
fiecare contribuind individual asupra imaginii, de ansamblu, a institu܊iei ܈colare.
Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece aceasta imagine pozitivă se
crează greu ܈i se poate pierde rapid.
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Managementul organizaĠiei úcolare în societatea cunoa܈terii


Prof. înv. primar Vasiliev Anca - Raluca
܇coala Gimnazială Nr. 29 „Mihai Viteazul” Constan܊a

Managementul reprezintă o activitate de conducere globală, sistemică, optimă,
strategică, inovatoare, necesară în condiĠii de schimbare socială rapidă, permanentă,
proprii societăĠii informaĠionale. Managementul educaĠiei defineúte activitatea de
conducere globală, optimă, strategică, inovatoare a sistemului de învăĠământ dezvoltat
în societatea postmodernă, informaĠională în plan tehnologic, úi democratică în plan
politic.
În orice activitate de conducere managerială a sistemului úi a procesului de
învăĠământ, la nivel de organizaĠie úcolară, clasă, lecĠie, sunt implicate următoarele
acĠiuni: informarea asupra stadiului în care se află activitatea condusă; evaluarea
informaĠiilor stocate, prelucrate, realizată prin operaĠii de măsurare, apreciere úi decizie
cu valoare de diagnoză;) comunicare a deciziei cu scop de reglare-autoreglare a
activităĠii la un nivel corespunzător diagnozei úi prognozei stabilite, ceea ce presupune
măsuri operative úi strategice de corectare, ameliorare, perfecĠionare, ajustare
structurală, reformare.
Managementul organizaĠiei úcolare a evoluat ca ramură a managementului
educaĠiei, la intersecĠia dintre teoria sistemului de învăĠământ úi teoria dezvoltării
organizaĠionale. Obiectul de studiu specific al acestei noi útiinĠe a educaĠiei îl constituie
úcoala ca unitate de bază a sistemului úi a procesului de învăĠământ.
Principala transformare a organizaĠiei úcolare în societatea informaĠională,
bazată pe cunoaútere, este înregistrată la nivelul raporturilor dintre dimensiunea
normativă, din ce în ce mai flexibilă úi dimensiunea sa culturală, aflată în continuă
ascensiune. ConsecinĠele acestei transformări sunt importante pentru managementul
úcolii ca organizaĠie, deosebit, în mod fundamental, de conducerea úcolii ca instituĠie.
ùcoala ca instituĠie, expresie a societăĠii moderne, industrializate, pune accent
pe reguli statice úi procedee standardizate, promovate ca elemente executive ale
normativităĠii, într-un context relativ stabil úi închis.
ùcoala ca organizaĠie, expresie a societăĠii postmoderne (postindustriale,
informaĠionale, bazată pe cunoaútere) pune accent pe obiective, proiectate ca elemente
strategice ale normativităĠii, dezvoltate într-un context mobil úi deschis.
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Saltul de la conceperea úcolii ca instituĠie la proiectarea sa ca organizaĠie este
marcat de rolul major acordat obiectivelor pedagogice, generale úi specifice în cadrul
dimensiunii normative. Ceea ce duce la o nouă configurare a relaĠiilor dintre elementele
componente ale normativităĠii care conferă o anumită particularitate úcolii (misiune,
funcĠie generală, condiĠii úi resurse, axiome, principii).
Dimensiunea normativă a organizaĠiei úcolare devine din ce în ce mai flexibilă
prin completarea principiilor formale de planificare a activităĠii principale (educaĠia /
instruirea), cu cele informale, afirmate spontan ca urmare a creativităĠii profesorilor
atât de necesară într-un context deschis.
În plan managerial, conducerea úcolii devine mai eficientă úi mai inovatoare prin
îmbinarea deciziilor luate la nivelul structurilor ierarhice, verticale cu cele asumate
contextual de structurile orizontale, tehnice úi comunitare, dezvoltate în reĠea.
Flexibilizarea dimensiunii normative devine o caracteristică a conducerii
manageriale a úcolii impusă de cerinĠele societăĠii informaĠionale, dar úi de axiomatica
paradigmei curriculumului, care oferă o explicaĠie pedagogică tendinĠei de îmbinare a
principiilor formale, ierarhice cu cele spontane, orizontale (tendinĠă analizată în
studiile anterioare, cu trimitere la cartea lui Francis Fukuyama, Marea ruptură. Natura
umană úi refacerea ordinii sociale, Humanitas, Bucureúti, 2002).
Managementul organizaĠiei úcolare stimulează úi valorifică următoarele surse
ale procesului de flexibilizare a normativităĠii în societatea informaĠională, pe fondul
afirmării paradigmei curriculumului la baza sistemelor postmoderne de învăĠământ:
a) corelaĠia necesară între funcĠia generală a úcolii cu caracter obiectiv de
formare-dezvoltare a personalităĠii elevului în perspectiva integrării sale sociale úi
obiectivele generale úi specifice elaborate subiectiv la nivel de politică a educaĠiei
pentru valorificarea la maximum a condiĠiilor úi resurselor existente;
b) subordonarea activităĠilor organizate la nivelul structurilor formale úi
informale, construite úi dezvoltate ierarhic úi spontan, în reĠea, funcĠiei generale a
úcolii care exprimă misiunea psihologică úi socială a acesteia;
c) deschiderea permanentă a tuturor acĠiunilor úi deciziilor manageriale în raport
de un context pedagogic úi social deschis (generat de specificul activităĠii de bază –
educaĠia / instruirea úi de dinamica resurselor – informaĠionale, umane, didacticomateriale / spaĠiul úi timpul pedagogic, financiare).
O contribuĠie decisivă în procesul de flexibilizare al normativităĠii revine culturii
organizaĠiei úcolare. Managementul organizaĠiei úcolare restructurând relaĠia dintre
dimensiunea normativă (misiune; funcĠie generală – structuri formale úi informale;
principii, reguli) úi dimensiunea culturală (cunoútinĠe, valori – pedagogice; mentalităĠi,
obiúnuinĠe, stiluri – pedagogice, didactice, cognitive, manageriale) a organizaĠiei
úcolare.
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SoluĠia strategică poate fi identificată odată cu amplificarea contribuĠiei culturii
úcolare. În măsura afirmării depline a specificului pedagogic al culturii organizaĠiei
úcolare.
Biblografie:
1. Enache Roxana - „Managementul organiza܊iei ܈colare”, Editura Universitară, 2019
2. Ghergu ܊Alois- „Management general ܈i strategic în educa܊ie. Ghid practic”, Editura
Polirom, 2007
3. Maior Corneliu - „Management educa܊ional”, Editura ,,Vasile Goldiú” University
PressARAD, 2011



821

ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, februarie, 2022
PROMOVAREA IMAGINII ܇COLII

Prof. Vedina ܈Florica-Elena
Grădini܊a cu P. N. Iaz, Sălaj

,,Este mai bine să dai chicx prin originalitate decât să ai succes prin imita܊ie,,
spunea Nerman Meville
Aceste cuvinte m-au ajutat să fiu creativă, să gândesc de două ori un lucru înainte
de a-l pune în practică. A܈a am gândit o serie de activită܊i interactive, distractive, de
modernizare a grădini܊ei ܈i sprijinirea copiilor de a se deplasa în siguran܊ă (distan܊a de
grădini܊ă fiind ܈i de 3 km), aplicarea parteneriatelor cu comunitatea, la nivel local,
na܊ional, regional ܈i interna܊ional toate acestea pentru a facilita venirea copiilor la
grădini܊ă cu plăcere
ùcoala este un element esenĠial al oricărei comunităĠi prin resursele umane pe
care le are, dar úi prin spaĠiile de învăĠare disponibile. O grădiniĠă responsabilă este
garantul dezvoltării permanente a comunităĠii. ùcoala-grădiniĠa, nu poate funcĠiona
bine fără sprijinul comunităĠii, aceasta reprezintă o resursă, oferindu-úi serviciile úi
altor membri ai comunităĠii pe lângă tinerii úcolarizaĠi úi contribuind astfel la
dezvoltarea comunităĠii úi altfel decât prin realizarea educaĠiei formale.
Imaginea unei instituĠii educaĠionale este determinată de un ansamblu de criterii,
reguli úi interpretări care sunt structurate de-a lungul timpului úi transmise prin tradiĠie,
modificate úi îmbogăĠite succesiv cu elemente noi, acceptate ܈i asimilate de comunitate.
Imaginea este dependentă de sistemul informaĠional în care se formează, fiind
condiĠionaĠă de caracteristicile de vârstă, sex, religii, nivel de cultură úi instruire,
apartenenĠa etnică sau politică etc. Prin organizarea úi participarea la acĠiuni comune úi
relevante pentru comunitate ܈i prin stabilirea unor legături, participarea responsabilă a
tuturor persoanelor implicate la problemele comune ale societăĠii civile pentru
realizarea proiectelor proprii, instituĠii publice locale ۺmbunӽtӽ܊im imaginea institu܊iei.
Prin iniĠierea activităĠilor educative úcolare úi extraúcolare diferenĠiate, care să
răspundă socializării copiilor (concursuri, reuniuni, întâlniri cu agenĠii economici) am
reuúit sӽ atragem aten܊ia asupra poten܊ialului pre܈colarilor no܈tri. Managerul unei
institu܊ii pre܈colare poate promova în mediul intern úi
Am reu܈it ca prin organizarea úi participarea la acĠiuni comune úi relevante
pentru comunitate si prin stabilirea unor legături, participarea responsabilă a tuturor
persoanelor implicate la problemele comune ale societăĠii civile pentru realizarea
proiectelor proprii, instituĠii publice locale úi judeĠene sӽ ۺmbunӽtӽ܊esc imaginea
grădini܊ei.
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Jocurile ,concursurile au cerut implicarea părin܊ilor.Activită܊ile demonstrative
la care au participat părin܊ii, mi –au dat un semnal că sunt foarte mul܊umi܊i de ceea ce
se întâmplă în grădini܊a noastră, înseamnă că imaginea grădini܊ei se schimbă în ochii
părin܊ilor.
ÎN CONCLUZIE:
Modalitatea eficientă úi viabilă prin care comunitatea poate să răspundă
solicitărilor din sistemul educaĠional este practicarea în parteneriat a proiectelor,
acest lucru rămânând un instrument valoros al grădiniĠei-în general úi un mare câútig
pentru educaĠia copiilor-în special, pornind de la ideea că preúcolarul trebuie scos cât
mai mult din atmosfera obiúnuită a grădiniĠei pentru a intra în relaĠie cu semenii.
Copilul vine astfel în contact cu diferite persoane, creúte úi se dezvoltă într-un
mediu comunitar variat.
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PROMOVAREA IMAGINII ܇COLII ܇I MEDIUL ONLINE

PROF. VERESCU MARCU CARMEN
܇COALA GIMNAZIALĂ NR. 1 O܉ELU RO܇U
JUD. CARA ܇SEVERIN

Educa܊ia este cel mai puternic motor al schimbărilor sociale ܈i al dezvoltării, dar
pentru activarea acestui motor sunt necesare schimbări fundamentale, care să facă
posibilă dezvoltarea unei societă܊i echitabile , bazată pe cunoa܈tere. Ar trebui ca ܈coala
să ܊ină cont de marile schimbări ale lumii moderne ܈i să rec܊ioneze prima, schimbând
sistemul educa܊ional vechi cu unul modern.
În zilele noaste, unitatea de învă܊ământ trebuie să fie pregătită să facă fa܊ă unor
cerin܊e tot mai complexe din partea societă܊ii contemporane ܈i să î܈i revendice locul
său în via܊a copiilor pe care îi educă dar ܈i în centrul comunită܊ii. Cerin܊ele
beneficiarilor fac din unitatea de învă܊ământ un cadru viu, un mediu în continuă
schimbare. Internetul, privit cu reticen܊ă ini܊ial, a devenit acum un mediu de promovare
nelimitat, prin care o ܈coala î܈i poate construi o imagine.
Deschiderea spre nou se realizează datorită cadrelor didactice pregătite, care
intervin în favoarea acestei dezvoltări continue a ܈colii. Analizând ceea ce se cere de
la unitatea de învă܊ământ, putem stabili ܈i cum anume o putem promova. Beneficiarii,
atât direc܊i, cât ܈i indirec܊i (elevii, părin܊ii, angajatorii) sunt cei ce intră în contact cu
mediul ܈colar, comunitatea fiind astfel influen܊ată de ܈coala.
Promovarea imaginii instituĠiei úi factorilor ce îúi asumă responsabilităĠile în
procesele de descentralizare úi asigurare a calităĠii este sus܊inută de personalizarea
ofertei educaĠionale la nivel instituĠional prin diversificarea úi flexibilizarea acesteia în
funcĠie de nevoile úi interesele partenerilor úi beneficiarilor procesului educational.
Crearea úi promovarea unei imagini instituĠionale pozitive în comunitate se realizează,
în primul rând, prin rezultatele educa܊ionale pozitive ale elevilor, părin܊ii fiind, în
principiu, primii interesa܊i de acest aspect.
Crearea acestei imagini se realizează prin fiecare cadru didactic din institu܊ie,
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educa܊ie
individualizată, adaptată la particularită܊ile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice
în strategii de predare atractive vor crea o imagine pozitivă asupra ܈colii. Promovarea
imaginii institu܊iei se realizeaza ܈i prin elaborarea unor proiecte la nivel local care să
vizeze multiplicarea experienĠei pozitive úi a exemplelor de bună practică în
managementul institu܊ional.
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Activită܊ile extra܈colare sprijină promovarea imaginii institu܊iei ܈colare,
institu܊ia de învă܊ământ ce promovează astfel de activită܊i beneficiind de imaginea
pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât ܈i jude܊ean sau na܊ional.
Promovarea imaginii pozitive a institu܊iei ܈colare se realizează prin publicarea
tuturor reu܈itelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele
܈i produsele activită܊ilor. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu
doar că putem ܊ine la curent părin܊ii cu tot ce se întâmplă în ܈coala, dar putem promova
activită܊ile ܈i implicit ܈coala în cadrul căreia acestea se desfă܈oară.
În concluzie, imaginea ܈colii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce
a܈teaptă ܈i au nevoie: educa܊ie de calitate, accesul la ofertele educa܊ionale,
individualizarea învă܊ării, combaterea discriminării, reducerea violen܊ei, promovarea
unui comportament moral pozitiv ܈i participarea la activită܊i extra܈colare. ܇coala
noastră, în ochii comunită܊ii, este rezultatul unei munci constante.
Educa܊ia de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice ܈i
elevilor, fiecare contribuind individual asupra imaginii de ansamblu a institu܊iei
܈colare. Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece această imagine
pozitivă se creează greu ܈i se poate pierde u܈or.
Bibliografie:
1. AndriĠchi V. Dimensiuni ale paradigmei managementului resurselor umane
în învăĠământ. Chiúinău: Lumina, 2014. 2. Cojocaru V. Schimbarea in educatie si
Schimbarea manageriala. Chisinau: Lumina, 2004.
2. Guzgan V. Management educaĠional: cultura organizaĠională în unitatea
úcolară. Chi܈inău: Valinex, 2003.
3. Iosifescu ܇. Calitatea educaĠiei: concept, principii, metodologii. Bucure܈ti,
2008.
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Promovarea imaginii úcolii

prof. înv. presc. Victoria Ghita


Promovarea imaginii institutiei de invatamant reprezintă o prioritate pentru o
bună colaborare între cei trei parteneri educaĠionali: grădini܊ă-pre܈colari-părinĠi.
Educa܊ia este obligatorie, dar din fericire nici o institu܊ie nu poate for܊a alegerea.
Partenerul este liber să aleagă. Această dependen܊ă a unită܊ii ܈colare de libertatea de
alegere a copiilor face ca unitatea de invatamant să depindă de implicarea ei în
modificarea nevoilor úi aúteptărilor acestora. Informarea nu este de ajuns, institutia
trebuie să aibă capacitatea úi să fie pregatită de a adapta programul educaĠional la
nevoile în schimbare ale partenerilor.
ùcoala este un element esenĠial al oricărei comunităĠi prin resursele umane pe
care le are, dar úi prin spaĠiile de învăĠare disponibile. O úcoală/grădiniĠă responsabilă
este garantul dezvoltării permanente a comunităĠii. ùcoala-grădiniĠa, nu poate
funcĠiona bine fără sprijinul comunităĠii, aceasta reprezintă o resursă, oferindu-úi
serviciile úi altor membri ai comunităĠii pe lângă tinerii úcolarizaĠi úi contribuind astfel
la dezvoltarea comunităĠii úi altfel decât prin realizarea educaĠiei formale.
De exemplu, în Olanda, se cheltuiesc foarte mulĠi bani úi energie umană pentru
promovarea úi atragerea grupurilor-Ġintă. Se încearcă prin cuvinte úi imagini să se
creeze cea mai bună imagine
posibilă úi să convingă că numai produsul educaĠional oferit este cel mai bun. O mare
atenĠie úi cheltuială sunt acordate identităĠii vizuale úi reputaĠiei numelui. Dar
partenerul aúteaptă mai mult.
Nevoile lui sunt centrale. DiferenĠa dintre marketing úi vânzarea educaĠiei este
clară.
Vânzarea este "miúcarea a ceea ce ai de oferit către client". Marketingul este "a fi sigur
că ceea ce ai de oferit este ceea ce doresc partenerii". Aplicarea conceptului de
marketing este mai complexă decât abordarea centrata pe vânzari.
Pentru a reuúi, o instituĠie educaĠională are nevoie să se adapteze corespunzător
mediului complex úi în continuă schimbare. Toate activităĠile instituĠiei au loc úi sunt
dependente de mediul exterior. Managerii instituĠiilor au nevoie să înteleagă importanĠa
mediului úi a schimbarilor care se produc úi modul cum pot afecta succesul sau chiar
supravieĠuirea instituĠiei. Prevederea transformărilor potenĠiale ale macromediului, va
da instituĠiei timpul necesar pentru a planifica răspunsurile adecvate.
Mediul poate fi într-o transformare rapidă sau lentă. Într-un mediu stabil, forĠele
demografice, economice, ecologice, tehnologice, legislative úi culturale rămân stabile
de la an la an.
Formarea imaginii unei organizaĠii se poate realiza aplicând o anumită ,,
politică’’, ce Ġine pe de o parte de stilul managerial al conducătorului organizaĠiei úi pe
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de altă parte de activitatea desfăúurată de angajaĠi-cadre didactice. Promovarea
imaginii, reprezintă acĠiunea de convergenĠă úi de interferenĠă a reclamei, publicităĠii,
utilizarea liderilor de opinie úi a tehnologiilor de creare a evenimentelor pentru
formarea unei imagini unitare úi multidimensionale prin transmiterea unor
mesaje. Managerul unei organizaĠii úcolare poate promova în mediul intern úi extern al
unitătii o imagine pozitivă a acesteia, printr-o planificare riguroasă, folosind metodele
úi tehnicile potrivite.
De-a lungul timpului, activităĠile de formare úi promovare a imaginii grădini܊ei
noastre au fost:
difuzarea informaĠiilor cu privire la oferta educaĠională, programele ܈i proiectele
educaĠionale, baza materială, resursele umane, rezultatele úcolare;
consilierea părinĠilor privind orientarea úcolară;
dezvoltarea de parteneriate eficiente la nivel local, judeĠean, regional, na܊ional
în scopul promovării imaginii institu܊iei noastre úi a corelării ofertei educaĠionale cu
cerinĠele
de pe piaĠa muncii locale / regionale;
promovarea imaginii grădini܊ei prin diverse surse informaĠionale (presă locală
scrisă, internet).
Propunerea de activităĠi pentru formarea úi promovarea imagini a grădini܊ei în
anul úcolar curent, a fost următoarea:
-transmiterea în spaĠiul virtual a informaĠiilor úi fotografiilor privind baza materială úi
programele de dezvoltare, oferta educaĠională, activităĠi derulate, rezultatele
pre܈colarilor, proiecte educa܊ionale derulate;
-promovarea imaginii instituĠionale úi a ofertei educaĠionale prin reviste de specialitate
si pagina web a grădini܊ei;
-popularizarea ofertei educaĠionale propusă pentru anul úcolar 2021-2022 (în grădini܊ă
úi în afara ei).
Plan de promovare a imaginii grădini܊ei în comunitate
ğintă úi obiective specifice:
Obiectivul general: crearea unei imagini favorabile a grădiniĠei în comunitatea
locală.
Obiective specifice:
• popularizarea rezultatelor gradiniĠei în comunitatea locală;
• atragerea unui număr cât mai mare de preúcolari din zona arondată unităĠii noastre;
• realizarea planului de úcolarizare propus.
Context úi definirea necesităĠii unei astfel de practici
S-a constatat că membrii comunităĠii locale nu au decât informaĠii vagi legate de
activitatea, rezultatele úi performanĠele unităĠii noastre. Această acĠiune a fost realizată
de responsabilul Comisiei educative în colaborare cu celelalte cadre didactice, fiind
coordonată úi monitorizată de către director.
Astfel s-a realizat un pliant al grădiniĠei úi o prezentare Power-Point a acesteia,
postat pe pagina web a unita܊ii. Au apărut articole în presa locală legate de prezentarea
unităĠii noastre, precum úi de popularizare úi diseminare a rezultatelor úi
performanĠelor.
În urma desfăúurării acĠiunii, s-a realizat integral planul de úcolarizare al
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grădiniĠei, iar imaginea acesteia în comunitatea locală a crescut.
Echipamente de birotică pentru editarea pliantelor úi realizarea prezentării
electronice a grădiniĠei, consumabile necesare tipăririi pliantelor.
Continuarea popularizării unităĠii noastre în comunitatea locală, utilizând
mijloace úi metode variate úi atractive.
De asemenea, pentru ca oferta noastră să fie viabilă, depunem eforturi în
asigurarea unor spaĠii educaĠionale confortabile, sigure, adaptate nevoilor preúcolarilor,
atît fizice cât úi psihologige.
Bibliografie:
“Împreună pentru copii: grădiniĠa úi comunitatea”- Proiectul pentru Reforma EducaĠiei
Timpurii (P.R.E.T.)
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Proiect de activitate „Promovarea imaginii ܈colii’


prof. Victoria Iulia Petrin,
Liceul de Arte Plastice, Timi܈oara




„Suntem clasa a X-a B! Veni܊i ܈i voi!”, „Lăsa܊i-vă visele să zboare!”, „Vrei o
via܊ă frumoasă de liceu? Hai la Arte!” sunt doar câteva din expresiile auzite de la elevii
mei, când, la ora de dirigen܊ie, le-am propus o astfel de tematică.
Era o zi de mar܊i, prima din semestrul al II-lea, la ora
de dirigen܊ie, când m-am apropiat de tablă ܈i am scris
„Promovarea imaginii ܈colii’. ܇i-atunci au început
discu܊iile, ideile, agita܊ia aceea frumoasă a 30 suflete de
copii arti܈ti. Sunt elevii Liceului de Arte Plastice,
Timi܈oara! Idei? Nenumărate! Proiecte de postere, afi܈e?
Nenumărate! Din ultimele bănci, s-a văzut o mânu܊ă
ridicată, o feti܊ă un pic mai timidă, pe care startul liceului,
ca pe to܊i ceilal܊i, au prins-o în online pentru o perioadă
lungă de timp, dar pe care a afectat-o, din punct de vedere
al comunicării. Sentimentul
acela de „wow”, pe care
dorim să-l trăim, mai mereu, la catedră, a pus stăpânire
pe mine. To܊i elevii s-au oprit, pentru un moment, din
agita܊ie ܈i au dorit să o asculte. Cu o oarecare ܈ovăială,
la început, eleva s-a ridicat din bancă ܈i a pornit spre
tablă, spunând tuturor că ne propune un...plan de
ac܊iune! A luat creta în mână si a scris, sub titlu, „Plan
de ac܊iune”, apoi a continuat cu ceea ce avem de făcut.
A punctat, cu liniu܊e, pe tablă următoarele:
-cine are fra܊i, surori, cuno܈tin܊e de elevi în clasele a IVa ܈i a VIII-a să ceară permisiunea colegilor lor să le
vorbească despre...”povestea de la Arte”;
-dirigintele să ceară permisiunea conducerilor ܈colilor să prezinte, împreună cu doi
elevi din clasă, planul de ܈colarizare al institu܊iei, dar, mai ales, sentimentele traite de
elevi la Liceul de Arte Plastice;
-crearea de către elevii clasei( a facut ܈i o împăr܊ire pe grupe de elevi, în func܊ie de
domiciliul acestora ܈i a scris-o pe tablă, cerând acordul lor) de afi܈e promo܊ionale ܈i
postere cu...mesaj;
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-promovarea pe re܊elele sociale a materialelor create, de catre o grupă de elevi
desemnată;
-existen܊a unui dialog continuu, politicos ܈i
respectuos, cu toate persoanele care cer, în mediul
online, informa܊ii despre ܈coală;
-prezentarea, în mediul online, a informa܊iilor privind
programul de pregătire, în domeniul artistic,
organizat de cadrele didactice de specialitate din
cadrul Liceului de Arte Plastice, în zilele de sâmbătă,
în vederea sus܊inerii probelor de aptitudini sau a
probelor de diferen܊e, pentru transfer;
-precizarea unui termen, 31 martie 2022, pentru
colectarea ܈i centralizarea informa܊iilor, prezentarea
feed-back-ului de către un responsabil desemnat în
clasă întregii echipe ܈i reorientarea ac܊iunilor viitoare,
până la finalul anului ܈colar.
La finalul prezentării, feti܊a nu a uitat să ceară
colegilor ei să facă un necesar de materiale, pe care să
le procurăm cu ajutorul părin܊ilor, cărora le-am
prezentat activitatea noastră, în cadrul ܈edin܊ei bilunare,
online, părin܊i care au fost alături de copii în toate
ac܊iunile noastre.
Am propus elevilor mei o activitate,
dar...întreaga muncă a fost a lor! Evident, responsabilul
proiectului a fost aleasă, în unanimitate de voturi, eleva
propunatoare a planului de ac܊iune. ܇i iată cum ies la
suprafa܊ă calită܊ile de lider ܈i manager, latură a
personalită܊ii elevilor, pe care, cu greu, o percepi în
timpul orelor de curs, dar pe care, acest tip de activită܊i
o scot în eviden܊ă ܈i o pun în valoare, formând tânărul de mai târziu!
Am demarat ac܊iunea de promovare a imaginii ܈colii, am ajuns, deja, la...a treia
„liniu܊ă” din planul de actiune!
Acest articol nu dore܈te altceva decât să aducă în aten܊ia colegilor dirigin܊i un
exemplu de activitate de acest gen ܈i, în primul rând, să...promoveze imaginea Liceului
de Arte Plastice din Timi܈oara! Până ܈i repeti܊ia denumirii ܈colii a avut un scop!
Vă a܈teptăm cu drag la...Arte!
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PROMOVAREA IMAGINII SCOLII
Scoala online/ Educa܊ia altfel

Prof. Vilceanu Alina
Liceul Tehnologic Tismana, Gorj

,,The computer has made it possible to learn online``(Apari܊ia calculatorului a
făcut posibilă învă܊area online) . Dacă oricine citea aceasta afirma܊ie acum câ܊iva ani o
privea ca o informa܊ie interesantă. Acum? Aceasta exprimă o realitate. Trăim într-o
societate în care cuvântul care domină este schimbarea. ܇coala este cea care facilitează
tranzi܊ia către aceste procese de transformare ale societă܊ii contemporane. Cum se
realizează acest lucru? Prin intermediul cadrelor didactice pregătite să intervină în
favoarea procesului de dezvoltare continuă a ܈colii.
În urma unei analize atente ce are în vedere ceea ce se cere de la unitatea de
învă܊ământ, crearea unor condi܊ii optime pentru dezvoltarea poten܊ialului fiecărui elev,
organizarea ܈i realizarea unui proces educa܊ional de calitate, se poate stabili o strategie
de promovare a imaginii ܈colii. Prin intermediul mediului online se pot afla informa܊iile
cu privire la cât de frecvent este informată comunitatea cu privire la realizările sau
problemele unită܊ii ܈colare sau în ce măsură aceasta este cunoscuta publicului. În
func܊ie de răspunsurile primite oferta educa܊ională se poate personaliza prin
diversificarea ܈i personalizarea acesteia în func܊ie de nevoile si interesele partenerilor
܈i beneficiarilor procesului educa܊ional.
Crearea imaginii ܈colii se face prin fiecare cadru didactic, prin implicarea de care
dă dovada în motivarea elevilor, prin folosirea mijloacelor didactice care atrag ܈i
stimulează interesul acestora pentru ܈coală. Mediul online oferă o gama variată de
metode.
Promovarea se poate realiza prin elaborarea de proiecte la nivel local care
urmăresc multiplicarea experien܊elor pozitive ܈i exemple de bună practică în
managementul institu܊ional. Re܊elele de socializare, pliantele, revistele ܈colare, blogurile sau site-urile ܈colare, participarea la concursuri/activită܊i sau orice tip de
eveniment menit sa creeze o imagine pozitivă ܈colii sunt principalele mijloace prin care
܈coala î܈i poate promova imaginea.
Imaginea ܈colii este promovată printr-un efort colectiv care oferă beneficiarilor
ceea ce a܈teaptă ܈i au nevoie – informare privind accesul la ofertele educa܊ionale,
calitate, individualizarea învă܊ării, promovarea unui comportament moral pozitiv,
implicarea în diverse activită܊i extra܈colare menite să dezvolte abilită܊ile sociale ale
elevilor, precum ܈i reducerea absenteismului ܈i a violen܊ei în ܈coală.
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Promovarea imaginii ܈colii


Prof. Violeta Zo܊
Colegiul Tehnic ”Ioan Ciorda ”܈Beiu܈

În zilele noaste, unitatea de învă܊ământ trebuie să fie pregătită să facă fa܊ă unor
cerin܊e tot mai complexe din partea societă܊ii contemporane ܈i să î܈i revendice locul
său în via܊a copiilor pe care îi educă dar ܈i în centrul comunită܊ii. Cerin܊ele
beneficiarilor fac din unitatea de învă܊ământ un cadru viu, un mediu în continua
schimbare. Internetul, privit cu reticen܊ă ini܊ial, a devenit acum un mediu de promovare
nelimitat, prin care o ܈coala î܈i poate construi o imagine.
Deschiderea spre nou se realizează datorită cadrelor didactice pregătite, care
intervin în favoarea acestei dezvoltări continue a ܈colii. Analizând ceea ce se cere de
la unitatea de învă܊ământ, putem stabili ܈i cum anume o putem promova. Beneficiarii,
atât direc܊i, cât ܈i indirec܊i (elevii, părin܊ii, angajatorii) sunt cei ce intră în contact cu
mediul ܈colar, comunitatea fiind astfel influen܊ată de ܈coala.
Promovarea imaginii instituĠiei úi factorilor ce îúi asumă responsabilităĠile în
procesele de descentralizare úi asigurare a calităĠii este sus܊inută de personalizarea
ofertei educaĠionale la nivel instituĠional prin diversificarea úi flexibilizarea acesteia în
funcĠie de nevoile úi interesele partenerilor úi beneficiarilor procesului educa܊ional.
Crearea úi promovarea unei imagini instituĠionale pozitive în comunitate se realizează,
în primul rând, prin rezultatele educa܊ionale pozitive ale elevilor, părin܊ii fiind, în
principiu, primii interesa܊i de acest aspect.
Crearea acestei imagini se realizează prin fiecare cadru didactic din institu܊ie,
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educa܊ie
individualizată, adaptată la particularită܊ile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice
în strategii de predare atractive vor crea o imagine pozitivă asupra ܈colii. Promovarea
imaginii institu܊iei se realizeaza ܈i prin elaborarea unor proiecte la nivel local care să
vizeze multiplicarea experienĠei pozitive úi a exemplelor de bună practică în
managementul institu܊ional.
Activită܊ile extra܈colare sprijină promovarea imaginii institu܊iei ܈colare.
Activită܊ile de acest gen, cu o deosebită influen܊ă formativă, au la bază toate formele
de ac܊iuni turistice, ateliere de crea܊ie, concursuri ܈i parteneriate cu alte institu܊ii.
Activită܊ile extracurriculare dau o alternativă sănătoasă, practică ܈i creativă de a ocupa
timpul liber al elevilor, institu܊ia de învă܊ământ ce promovează astfel de activită܊i
beneficiind de imaginea pozitivă binemeritată, atât la nivel local, cât ܈i jude܊ean sau
na܊ional. Activitatea extracurriculară e o componentă educaĠională valoroasă úi
eficientă căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenĠie, adoptând el, în primul
rând, o atitudine deschisă ܈i inovativă, atât în modul de realizare al activităĠii, cât úi în
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relaĠiile cu elevii, asigurând o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă
a elevilor.
Promovarea imaginii pozitive a institu܊iei ܈colare se realizează prin publicarea
tuturor reu܈itelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele
܈i produsele activită܊ilor. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu
doar că putem ܊ine la curent părin܊ii cu tot ce se întâmplă în ܈coala, dar putem promova
activită܊ile ܈i implicit ܈coala în cadrul căreia acestea se desfă܈oară.
Prin combaterea violen܊ei din unitatea ܈colară, reducerea incidentelor din cadrul
acesteia, oferind un mediu sigur, promovarea toleran܊ei ܈i a unui spirit moral-civic
pozitiv în care elevii se integrează cu u܈urin܊ă, se creează, treptat, o imagine pozitivă a
܈colii.
În concluzie, imaginea ܈colii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce
a܈teaptă ܈i au nevoie: educa܊ie de calitate, accesul la ofertele educa܊ionale,
individualizarea învă܊ării, combaterea discriminării, reducerea violen܊ei, promovarea
unui comportament moral pozitiv ܈i participarea la activită܊i extra܈colare. ܇coala
noastră, în ochii comunită܊ii, este rezultatul unei munci constante.
Educa܊ia de calitate este rezultatul unui efort colectiv al cadrelor didactice,
fiecare contribuind individual asupra imaginii de ansamblu a institu܊iei ܈colare.
Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre, deoarece această imagine pozitivă se
creează greu ܈i se poate pierde u܈or.
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PROMOVAREA STĂRII DE BINE ÎN ܇COALĂ

Prof. înv. primar VIORICA DUMITRU
ùCOALA GIMNAZIALĂ “SFÂNTUL ANDREI” BUCUREùTI

Educa܊ia trebuie să se adapteze noii paradigme în care societatea se dezvoltă,
pentru a se face utilă ܈i pentru a pune umărul la construc܊ia viitorului.
܇coala nu î܈i mai permite să rămână prizoniera trecutului, unde actul educa܊ional
se construia preponderent pe reala܊ia de subordonare dintre profesori ܈i elevi, o rela܊ie
care trebuie să recunoa܈tem că cel mai adesea avea la bază un respect născut mai
degrabă din frică, decât din aprecierea profesională sau a calită܊ioi umane a cadrului
didactic de la catedră.
Munca în echipă dă rezultate numai dacă grupul este omogen ܈i iar for܊a motrice
care face echipa să func܊ioneze corespunzător este tocmai acestă „stare de bine”.
„܇eful” este înlocuit cu „liderul” iar acesta din urmă, nu „dictează”, ci „participă” activ
la activită܊ile în care este implicat grupul, coordonând activitatea acestuia mai degrabă
prin mediere, decât prin impunerea propriei voin܊e.
Această metodă de management pare să înlocuiască în mod natural vechile deprinderi
manageriale, sistemul de învă܊ământ căutând printr-o noua abordare managerială, să se
vindece de problemele trecutului, venind practic în întâmpinarea provocărilor ridicate
de prezent.
În ultimii ani se vorbe܈te tot mai mult despre inteligen܊a emo܊ională, iar
acceptarea noilor deschideri pe care această abordare asupra intelectului uman le oferă
pedagogiei, ne oferă noi modalită܊i de în܊elegere a elevului ܈i nu numai a acestuia,
inteligen܊a emo܊ională fiind o u܈ă deschisă spre cunoa܈terea mai profundă a omului ܈i
a societă܊ii în general, cunoa܈tere care ne poate ajuta să aducem plus valoare sistemului
de învă܊ământ.
Promovarea stării de bine în Юcoală este o temă care stârne܈te tot mai mult
interes în spa܊iul public, îndeosebi între cei interesa܊i de promovarea unui act
educa܊ional de calitate, un învă܊ământ care pune în prim plan oamenii ܈i rela܊iile dintre
dân܈ii, dar ܈i utilizarea unor resurse bogate în con܊inut interactiv, punând accent în mod
evident pe comunicare, creativitate ܈i flexibilitate în gândire.
Educa܊ia „este domeniul care are cel mai mare impact asupra societă܊ii. Vrei, nu
vrei, trebuie să treci prin ܈coală un anumit număr de ani. Acei ani în mod cert vor lăsa
o amprentă în sufletul tău ܈i î܊i vor influen܊a via܊a mai mult decât con܈tientizezi la
vârsta respectivă. Abia ulterior realizezi de cât de mult au contat respectivii ani pentru
tine, pentru via܊a ta. Poate fi vorba despre o experien܊ă pozitivă, fie una negativă, dar
în mod cert te vei raporta la ea anii care urmează”.
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Din acest punct de vedere, consider că o experien܊ă pozitivă în ܈coală, reu܈e܈te
să influen܊eze decisiv viitorul tânărului ܈colar, contribuind la con܈tientizarea propriei
valori, la consolidarea încrederii în sine ܈i construirea unei imagini pozitive ܈i realiste
asupra propriei persoane.
Bibliografie:
Hu܊uleac Drago܈, -Rolul cadrului didactic este acela de a descoperi cât este de bun Юi
deЮtept copilul din faаa lui, nicidecum cât este de rău Юi prost-, în volumul colectiv Educaаia românească în contextul globalizării-, Editura Cadrelor Didactice, Bacau,
2018
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PROMOVAREA IMAGINII ܇COLII
ÎN CONTEXTUL ACTUAL

Prof. înv. primar VIRGINIA MARIN
Prof. înv. primar ALINA NICOLETA PANAIT
܇coala Gimn. „Geo Bogza", sector 1, Bucure܈ti

„EducaĠia este cel mai frumos dar pe care-l poate dobândi omul.” (Platon)
Pornind de la esen܊a educa܊iei, „cei úapte ani de acasă”, ܈coala are datoria să
clădească, în parteneriat cu familia, omul instruit, frumos la suflet úi în purtare.
Realizarea acestor deziderate conferă ܈colii o imagine pozitivă atât în rândul părin܊ilor,
cât ܈i al comunită܊ii.
Promovarea imaginii ܈colii, în zilele noastre, este din ce în ce mai accentuată,
iar unită܊ile de învă܊ământ sunt pregătite să facă fa܊ă unor cerin܊e tot mai complexe din
partea societă܊ii contemporane. Cerin܊ele beneficiarilor fac din unitatea de învă܊ământ
un cadru viu, un mediu în continuă schimbare. Internetul, privit cu reticen܊ă ini܊ial, a
devenit acum un mediu de promovare infinit, prin care o ܈coală î܈i poate construi o
imagine. În prezent institu܊iile de învă܊ământ intră în competi܊ie între ele, pe baza
identificării imaginii lor publice de către utilizatorii serviciilor oferite.
Crearea imaginii unei ܈coli este un complex constituit din calitatea tuturor
proceselor instructiv-educative, a rezultatelor ܈colare ܈i a pregătirii personalului
didactic.
Deschiderea spre nou se realizează datorită cadrelor didactice pregătite, care
intervin în favoarea acestei dezvoltări continue a ܈colii. Analizând ceea ce se cere de
la unitatea de învă܊ământ, putem stabili ܈i cum anume o putem promova. Beneficiarii,
atât direc܊i, cât ܈i indirec܊i, sunt cei ce intră în contact cu mediul ܈colar, comunitatea
fiind astfel influen܊ată de ܈coală.
Promovarea imaginii unită܊ilor ܈colare úi a factorilor ce îúi asumă
responsabilităĠile în procesele de descentralizare úi asigurare a calităĠii, personalizarea
ofertei educaĠionale la nivel instituĠional prin diversificarea úi flexibilizarea acesteia în
funcĠie de nevoile úi interesele partenerilor úi beneficiarilor procesului instructiveducativ, crearea unei imagini instituĠionale pozitive în comunitate se realizează, în
principal, prin rezultatele educa܊ionale pozitive ale elevilor, părin܊ii fiind interesa܊i în
primul rând de acest aspect. Crearea acestei imagini se realizează prin fiecare cadru
didactic din institu܊ie, schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor
printr-o educa܊ie individualizată, adaptată particularită܊ilor de vârstă, integrarea
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mijloacelor de învă܊ământ moderne în strategii de predare-învă܊are-evaluare atractive,
vor îmbunătă܊i imaginea de ansamblu asupra ܈colii. Pe de altă parte, armonizarea
ofertei de servicii educaĠionale úi formare permanentă cu nevoile specifice identificate
în unitatea úcolară úi comunitatea locală, colaborarea eficientă cu toĠi reprezentanĠii
minorităĠilor etnice prin promovarea unor proiecte focalizate pe reducerea abandonului
úcolar, prin intermediul Comisiei de Combatere a Discriminării în Mediul ܇colar,
integrarea tuturor elevilor în ܈coală prin promovarea interculturalită܊ii, susĠinerea celor
cu dezavantaj social sau afla܊i în situa܊ii de risc, dar ܈i susĠinerea elevilor în abilităĠile
pe care le au, reprezintă tot atâtea motive care contribuie la îmbunătă܊irea imaginii
܈colii în comunitate.
O altă modalitate de promovare a imaginii ܈colii se realizează prin elaborarea
unor proiecte la nivel local, care să vizeze îmbogă܊irea experienĠei pozitive úi a
exemplelor de bună practică în managementul institu܊ional.
Activită܊ile extra܈colare sprijină ܈i ele promovarea imaginii institu܊iei de
învă܊ământ. Prin vizite la muzee, vizionarea unor piese de teatru, ateliere de crea܊ie,
concursuri ܈i parteneriate cu alte institu܊ii, excursii sau tabere, elevii nu numai că î܈i
îmbogă܊esc cuno܈tin܊ele, dar aplică ܈i normele de conduită civilizată, toate aceste
activită܊i având o puternică influen܊ă formativă asupra lor.
Activită܊ile extracurriculare constituie o alternativă sănătoasă, practică ܈i
creativă de a ocupa timpul liber al elevilor, ܈coala care promovează astfel de activită܊i
beneficiind de o imagine pozitivă binemeritată, atât la nivel local, cât ܈i jude܊ean sau
na܊ional. Activitatea extracurriculară este o componentă educaĠională valoroasă úi
eficientă, căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenĠia cuvenită, adoptând el,
în primul rând, o atitudine creatoare, atât în modul de realizare al activităĠii, cât úi în
relaĠiile cu elevii, asigurând astfel o atmosferă relaxantă, care să permită stimularea
creativă a acestora.
Totodată, promovarea imaginii pozitive a ܈colii se realizează prin publicarea
tuturor reu܈itelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face ܈coala accesibilă
tuturor celor care doresc să se informeze în acest sens. Cu ajutorul unui site, a unui
email sau a unei platforme, nu doar că putem ܊ine la curent părin܊ii cu via܊a ܈colii, dar
putem promova activită܊ile ܈i implicit institu܊ia în cadrul căreia acestea se desfă܈oară.
În concluzie, imaginea ܈colii poate fi promovată oferind beneficiarilor ceea ce
au ace܈tia nevoie ܈i anume: educa܊ie de calitate, acces la ofertele educa܊ionale,
individualizarea învă܊ării, combaterea discriminării, reducerea violen܊ei, promovarea
unui comportament moral pozitiv ܈i participarea la activită܊i extra܈colare ܈i
extracurriculare. ܇coala, în ochii comunită܊ii, este rezultatul unei munci constante.
„Copilul nu datorează părinĠilor viaĠa, ci creúterea” spunea Nicolae Iorga.
Parafrazând, elevul nu datorează úcolii doar instrucĠia, cât, mai ales, educaĠia.
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PROMOVAREA IMAGINII GRĂDINI܉EI


Profesor învă܊ământ pre܈colar: Vi܈an Steliana
Grădini܊a cu P. P. Nr. 22
Drobeta Turnu Severin, Mehedin܊i

Imaginea ܈colii este un complex constituit din istoria organiza܊iei ܈colare,
calitatea ofertei educative, performan܊ele sale ܈i stabilitatea institu܊ională, prestigiul în
comunitate.
În zilele noaste, unitatea de învă܊ământ trebuie să fie pregătită să facă fa܊ă unor
cerin܊e tot mai complexe din partea societă܊ii contemporane ܈i să î܈i revendice locul
său în via܊a copiilor pe care îi educă dar ܈i în centrul comunită܊ii.
Promovarea imaginii ܈colii se poate realiza prin foarte multe metode, însă, având
în vedere vremurile pe care le trăim sunt într-o continuă schimbare, este necesar să ne
îndreptăm aten܊ia către mijloacele on-line atât în procesul de învă܊are, cât ܈i în
promovarea unei imagini pozitive a institu܊iei pe care o reprezentăm fiecare dintre noi,
mai ales că tendinĠa cursurilor on-line reprezintă o componentă indispensabilă în
condi܊iile actuale ale pandemiei din zilele noastre.
A promova o institu܊ie ܈colară înseamnă să creezi, prin ceea ce faci, cea mai bună
imagine posibilă úi să convingi că atât serviciile cât ܈i produsul educaĠional oferit este
cel mai bun. O imagine bună a institu܊iei de învă܊ământ are o influen܊ă importantă
asupra succesului ei ܈i asupra percep܊iei în rândul comunită܊ii, publicului.
Crearea úi promovarea unei imagini instituĠionale pozitive în comunitate se
realizează, în primul rând, prin rezultatele educa܊ionale pozitive ale elevilor, părin܊ii
fiind interesa܊i, de cele mai multe ori, de acest aspect. Crearea acestei imagini se
realizeaza prin fiecare cadru didactic din institu܊ie, schimbarea venind prin fiecare
dintre noi. Motivarea copiilor printr-o educa܊ie individualizată, adaptă la
particularitătile copilului, folosirea mijloacelor tehnologice în strategii de predare
atractive vor îmbunătă܊ii ܈i vor crea o imagine pozitivă asupra unită܊ii de învă܊ământ.
De asemenea, conducerea unei unită܊i de învă܊ământ poate promova în mediul
intern úi extern al unită܊ii o imagine pozitivă a acesteia, printr-o planificare riguroasă,
folosind metodele úi tehnicile potrivite. Acest aspect este realizat ܈i în grădini܊a noastră,
prin difuzarea în spaĠiul virtual a informaĠiilor cu privire la oferta educaĠională,
programele ܈i proiectele educaĠionale, baza materială, resursele umane, rezultatele
úcolare, dezvoltarea de parteneriate eficiente la nivel local, judeĠean, regional ܈i
na܊ional.
Obiectivul general al acestei ac܊iuni de promovare este crearea unei imagini
favorabile a grădini܊ei în comunitatea locală, în vederea atragerii unui număr cât mai
mare de pre܈colari din zona arondată unităĠii noastre ܈i a realizării planului de
úcolarizare propus.
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Cadrele didactice ܈i consilierul educativ î܈i unesc eforturile, sprijini܊i fiind de
conducerea unită܊ii, în conturarea unei strategii de optimizare a imaginii grădini܊ei,
܊inând cont, în primul rând, de obiectivele institu܊iei, dar ܈i de orizontul de a܈teptare.
Echipa de conducere a ܈colii trebuie să aibă o preocupare constantă pentru
elaborarea ܈i actualizarea planului de ac܊iune care să eviden܊ieze rolul grădini܊ei în
dezvoltarea academică, socială, emo܊ională, estetică ܈i fizică a pre܈colarilor. Imaginea
institu܊ională este importantă ܈i se completează cu rezultatele cuantificabile (număr de
pre܈colari, performan܊e, integrare ܈i adaptare cu succes, în învă܊ământul s܈colar).
Imaginea unei unită܊i de învă܊ământ este dată de calitatea tuturor proceselor
instructive ܈i educative care au loc în acea unitate, de nivelul de satisfac܊ie al
beneficiarilor: elevi, părin܊i, comunitate.
Imaginea ܈colii propusă pentru spa܊iul public ܈i, implicit, pentru mass-media cuprinde,
în mod
obligatoriu, obiectivul fundamental al ܈colii -instruirea ܈i educarea tinerilor, iar
elementul decisiv în acest proces rămâne profesorul, inclusiv în contextul
tehnologizării accelerate a învă܊ământului.
PerformanĠa educaĠională se poate realiza prin atragerea de cadre didactice úi
închegarea unui corp profesoral competent, promovarea unei viziuni moderne privind
actul de învăĠământ, precum úi prin asigurarea unei baze materiale didactice complexe
úi competitive. Acest lucru este o condiĠie necesară, dar nu úi suficientă pentru formarea
unei imagini pozitive. Astăzi este din ce în ce mai importantă necesitatea formării úi
promovării imaginii úcolii atât ca entitate de ansamblu, dar úi a fiecărui cadru didactic
în parte.
ùcolile comunică prin intermediul site-urilor sau blogurilor úcolare, al forumurilor (de
regulă oficiale sau consacrate, ale inspectoratelor etc), dar úi prin intermediul reĠelelor
de socializare, al comunicatelor úi conferinĠelor de presă, al articolelor úi emisiunilor
radio-tv, al pliantelor, revistelor úcolare úi al tuturor ieúirilor în sfera publică: participări
la concursuri ܈i activitati online sau la orice tip de eveniment susceptibil de a genera o
imagine pozitivă.
În concluzie, imaginea ܈colii poate fi promovată oferind beneficiarilor tot ceea
ce ace܈tia au nevoie: educa܊ie de calitate, accesul la ofertele educa܊ionale,
individualizarea învă܊ării, combaterea discriminarii, reducerea violentei, promovarea
unui comportament moral pozitiv ܈i participarea la activita܊i extra܈colare.
Grădini܊a noastră, în ochii comunită܊ii, este rezultatul unei munci constante
pentru a oferi o educa܊ia de calitate. Educa܊ia de calitate este rezultatul efortului
colectiv al cadrelor didactice, fiecare contribuind individual asupra imaginii de
ansamblu a institu܊iei ܈colare. Responsabilitatea aceasta este în mâinile noastre,
deoarece aceasta imagine pozitivă se crează greu ܈i se poate pierde rapid.
Bibliografie:
https://edict.ro/promovarea-imaginii-scolii/
https://www.didactic.ro/materiale-didactice/promovarea-imaginii-scoliireferat
„Împreună pentru copii: grădiniĠa úi comunitatea”- Proiectul pentru Reforma EducaĠiei
Timpurii (P.R.E.T.)
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PROMOVAREA IMAGINII ܇COLII
Magia cuvântului eminescian în poezie ܈i culoare

AUTOR: Prof. Înv. Primar Vlădoiu Claudia
Liceul Auto “Traian Vuia,, Târgu-Jiu

ARGUMENT:
Omul deplin al culturii româneúti, Mihai Eminescu, a fost o apariĠie deosebită în
literatura secolului al XIX-lea integrându-se în marele curent romantic european. Ceea
ce singularizează creaĠia eminesciană este acea capacitate uriaúă de a întoarce timpii
istoriei, de a construi forme alăturate spaĠiale úi temporale nebănuite într-un limbaj
armonizat pintr-o filiaĠie de profunzime cu cel folcloric.
Eminescu a fost si va rămâne poetul tuturor românilor. În fiecare an, elevi, dascăli,
organizează diferite manifestări comemorative în cinstea celui care a fost numit
Luceafărul poeziei româneúti, Mihai Eminescu
SCOPUL -organizarea de acĠiuni , în vederea sărbătoririi naúterii marelui poet úi
cunoaúterii literaturii eminsciene prin realizarea unor legături amicale între elevii
claselor primare folosind diverse metode de comunicare, pentru un constructiv schimb
cultural úi omagial.
OBIECTIVE:
9 Participarea la manifestări comemorative organizate ;
9 Abordarea integrată a operei marelui poet în conducerea activităĠii copilului
spre investigare, documentare, cercetare úi aplicare practică;
9 Familiarizarea copiilor cu o concepĠie unitară asupra literaturii eminesciene úi
exersarea puterii de analiză úi sinteză;
9 Realizarea unor lucrări artistico-plastice inspirate din poezia lui Eminescu,
interpretarea de roluri din opera sa;
9 Perceperea unor evenimente în raport cu propriile activităĠi;
9 Dezvoltarea învăĠării prin cooperare úi însuúirea de responsabilităĠi úi sarcini
specific;
9 Extinderea activităĠii úcolare în zone din afara úcolii;
9 Implicarea părinĠilor úi altor factori educaĠionali în formarea úi dezvoltarea
interesului pentru acest eveniment de importanĠă locală úi realizarea unor
sarcini de lucru din cadrul proiectului.
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REZULTATELE AùTEPTATE LA FINALUL PROIECTULUI:
9 Copiii, prin acest proiect, îúi dezvoltă cunoútinĠele despre Eminescu úi învaĠă
să-i aprecieze opera
9 ÎnvaĠă ce înseamnă un moment omagial úi cum trebuie desfăúurat
9 Participă la acĠiuni educative, trăiesc momente de bucurie, emoĠie, îúi
manifestă liber sentimentele
9 Organizează expoziĠii
EVALUAREA
9 Evaluarea se va realiza atât pe parcursul derulării proiectului, prin chestionare,
jurnal de impresii, dar úi prin metode specifice de evaluare: portofoliul úi
concursul.
9 Se vor acorda diplome de participare tuturor elevilor.
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PROMOVAREA IMAGINII ܇COLII
PRIN ACTIVITATEA DE PARTENERIAT

Învă܊ător: VLADUTESCU GEORGETA
LICEUL TEHNOLOGIC BÂLTENI


Promovarea imaginii ܈colii trebuie să ܊ină cont de calitatea actului educa܊ional,
de investiga܊iile făcute ۺn asigurarea unor bune condi܊ii de desfă܈urare a activită܊ii, de
calitatea profesorilor care sus܊in educa܊ia.
Evaluarea calită܊ii o fac beneficiarii, după realizarea presta܊iilor educa܊ionale.
Promovarea imaginii ܈colii implică o activitate umană sau un sistem de activită܊i
orientate spre satisfacerea cerin܊elor beneficiarilor actuali ܈i poten܊iali.
Promovarea modelelor de bune-practici reprezintă o una dintre cele mai eficiente
úi puĠin costisitoare strategii de menĠinere a mediului competitiv dintr-o organizaĠie.
Procesele de transformare ale societăĠii înregistrate în ultimii ani, tranziĠia către
post industrialism úi societatea bazată pe cunoaútere reprezintă tot atâtea provocări
pentru sistemul de educaĠie. Alături de asigurarea protec܊iei tuturor elevilor,
dezvoltarea parteneriatelor comunitare în vederea protec܊iei integrită܊ii fizice ܈i psihice
a fiecărui copil, oferirea serviciilor de suport pentru promovarea unui mod sănătos de
via܊ă, participarea copiilor în procese decizionale referitor la aspectele vie܊ii ܈colare,
implicarea familiei ܈i a societă܊ii în procesul decizional, crearea condi܊iilor optime
pentru dezvoltarea poten܊ialului propriu în cadrul procesului educa܊ional, organizarea
܈i realizarea unui proces educa܊ional de calitate, valorificarea eficientă a resurselor
educa܊ionale, promovarea imaginei institu܊iei ܈colare în care activez devine
semnificativă. În acest context , o institu܊ie de calitate capătă noi valenĠe úi implică noi
roluri instituĠionale.
Promovarea imaginii ܈colii prin activitatea de parteneriat educa܊ional
În condi܊iile unui sistem concuren܊ial în continuă dezvoltare generat de scăderea
natalită܊ii,arondarea unei ܈coli ܈i existen܊a alteia în proximitate, devine imperativă
accentuarea eforturilor de promovare a imaginii ܈colii printr-un proces de deschidere
amplă către comunitate în general ܈i de stabilire a unor rela܊ii directe cu viitorii
poten܊iali beneficiari/părin܊i, în special.
S-a apreciat că parteneriatul educa܊ional a constituit o pârghie importantă prin
intermediul căreia s-au transmis către parteneri informa܊ii, aprecieri, impresii, care au
contribuit la conturarea unei imagini pozitive a institu܊iei noastre. Parteneriatul
educa܊ional a înregistrat în anul ܈colar trecut noi accente care au făcut cunoscută
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activitatea grădini܊ei, valoarea ܈i prestigiul acesteia, finalită܊ile procesului educa܊ional
derulat în această institu܊ie de învă܊ământ ܈colar.
Parteneriatul cu institu܊ii de învă܊ământ
Aceste experienĠe deosebite arată că posibilităĠile de parteneriat ale unei instituĠii
úcolare cu alte instituĠii de învăĠământ se pot extinde până la nivel de preuniversitate,
iar finalităĠile au valenĠe deosebite pentru fiecare partener.
Parteneriatul cu familia
ùcoala úi familia trebuie să găsească făgaúul colaborării autentice bazată pe
încredere úi respect reciproc, pe iubirea faĠă de copil, să facă loc unei relaĠii deschise,
permeabile, favorizante schimbului úi comunicării de idei.PărinĠilor le revine rolul
esenĠial în creúterea copiilor, asigurându-le acestora nu numai existenĠa materială, cât
úi un climat familial, afectiv úi moral. Sunt situaĠii în care familia consideră că este
suficient să se ocupe doar de satisfacerea nevoilor primare (hrană, îmbrăcăminte,
locuinĠă, cheltuieli zilnice etc.), ignorând importanĠa unei comunicări afective,
nestimulând dezvoltarea sentimentului de apartenenĠă. Acasă trebuie să creeze un
mediu de încredere, echilibrat, în care copilul să se manifeste neîngrădit iar în relaĠia
cu úcoala pot colabora cu alĠi membrii ai comunităĠii úcolare pentru a crea un climat
care sprijină învăĠarea, atât în úcoală cât úi în afara ei. Este necesar ca părinĠii să îúi
schimbe optica pe care o au asupra întâlnirilor din mediul úcolar, aceastea putând
deveni un sprijin real în îmbunătăĠirea relaĠiei dintre părinte úi copil, părinte úi cadru
didactic. Cercetările arată că „în programele în care părinĠii sunt implicaĠi elevii au
performanĠe mai mari la úcoală decât aceleaúi programe, dar în care părinĠii nu sunt
implicaĠi” 1 (Henderson úi Nancy, 1995). Gradul de implicare al părinĠilor în viaĠa
úcolară a copiilor lor influenĠează úi rezultatele acestora, în sens pozitiv: cu cât părinĠii
colaborează mai bine cu úcoala, cu atât notele copiilor sunt mai mari. EducaĠia nu este
un proces de care este responsabilă în mod exclusiv úcoala, dar nici părinĠii; este un
proces al cărui succes depinde de colaborarea dintre cele două părĠi implicate.
Colaborarea ܇coală - familie se bucură de multă atenĠie în unitatea noastră, având
în vedere că reuúita actului educaĠional depinde în mare măsură de felul în care
funcĠionează acest parteneriat. Am conútientizat că prioritar în relaĠia ܇coală - familie
este cunoaúterea úi înĠelegerea familiei în calitate de partener constant úi autentic în
contextul actual în care familia însăúi trebuie să se adapteze unor schimbări
semnificative.
PărinĠii au demonstrat că sunt parteneri activi, serioúi úi cooperanĠi prin modul
de implicare a lor în toate activităĠile desfăúurate ܈coală. Astfel, au sprijinit ac܊iunile
܈i activită܊ile extracurriculare din săptămâna ,,܇coala altfel", prin participare directă
la activită܊i în parteneriat cu factori din comunitate.
În concluzie, parteneriatul cu familiile copiilor din ܈coala noastră este un mod
de interrelaĠionare plenară úi permanentă, concretizat în programe de educaĠie,
informare úi acĠiuni specifice pentru părinĠi, activităĠi care úi-au dovedit eficacitatea
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în măreĠul proiect pe care ܈coală úi familia îl derulează ca parteneri - dezvoltarea
personalităĠii copilului úcolar.
Parteneriatele dintre ܈coli, familii ܈i comunitate pot ajuta profesorii în munca lor;
perfecĠiona abilităĠile úcolare ale elevilor; îmbunătăĠi programele de studiu ܈i climatul
úcolar; îmbunătăĠi abilităĠile educaĠionale ale părinĠilor; dezvoltă abilităĠile de lideri
ale părinĠilor; 2 conecta familiile cu membrii úcolii ܈i ai comunităĠii; stimula serviciul
comunită܊ii în folosul úcolilor; oferi servicii úi suport familiilor úi crea un mediu mai
sigur în úcoli.
Perspective
Pentru anii următori ne vom intensifica modalită܊ile de promovare a
imaginii܈colii proiectându-ne activită܊i noi pe lângă cele prezentate anterior:
-Găsirea de solu܊ii pentru promovarea activită܊ii ܈colii, structură care se
confruntă cu scăderea continuă a numărului de copii înscri܈i în ciuda valorii
profesionale a personalului didactic angajat ܈i a condi܊iilor asigurate.
-Ini܊ierea ܈i desfă܈urarea unor ac܊iuni, concursuri, proiecte la nivel local,
jude܊ean, na܊ional ܈i revigorarea parteneriatului interna܊ional.
-Realizarea unor prezentări web definitorii pentru calitatea procesului de
instruire si educa܊ie care se desfăúoară în cadrul grădiniĠei;
-Planificarea atentă a campaniilor de informare úi comunicare cu beneficiarii
care vor avea un caracter permanent printr-o gamă largă de mijloace: anun܊uri la radio
local, interviuri, reportaje realizate cu al܊i părin܊i, broúuri, pliante.
În final, considerăm că prin toate relaĠiile de parteneriat stabilite la nivelul
unităĠii, putemreuúi să promovăm valori comune ale grupurilor parteneriale
(asigurarea úanselor în educaĠie, transparenĠă, dialog, comunicare, responsabilitate),
iar prin asumarea rolului de promotor al tuturor acestor relaĠii, am contribuit
substan܊ial la cre܈terea prestigiului grădini܊ei.
BIBLIOGRAFIE:
*Ezechil Liliana- ,,Comunicarea educaĠională în contextul úcolar”, EDP,
Bucureúti, 2002.
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Importan܊a activită܊ilor educative online
pentru promovarea imaginii ܈colii

܇coala Gimnazială Schiule܈ti, jude܊ul Prahova
Prof. înv. primar Vlă܈ceanu Daniel

Trăim vremuri de provocare, care ne dau ocazia să împrospătăm modul în care
facem lucrurile. Învă܊area online se sprijină pe acelea܈i principii pedagogice solide pe
care profesorii le cunosc ܈i le aplică la clasă, însă acum, cadrele didactice au căutat să
deprindă noi metode prin care elevii vor învă܊a mai bine, se vor organiza mai bine ܈i
vor fi mai motiva܊i să înve܊e.
Rolul cadrelor didactic nu mai este doar acela de a transmite informa܊ii, a܈a, cum
se întâmplă adeseori în cadrul educa܊iei de tip „fa܊ă în fa܊ă”. În sistemul online, cadrul
didactic a devenit mai degrabă un facilitator educa܊ional, sprijinind elevul, de la
distan܊ă, în parcursul său educa܊ional.
Cunoscut ca „e-learning” sau, mai nou, ca „e-education”, conceptul de
învă܊ământ electronic (sau virtual) este reprezentat de interac܊iunea dintre procesul de
predare – învă܊are ܈i tehnologiile informa܊ionale. E-learning este în acest moment mai
mult decât un concept, este parte din învă܊ământul actual, tinzând să devină tot mai
căutat.
Condi܊iile actuale au făcut ca învă܊area online să fie, nu doar dezirabilă, ci
necesară. Profesorii ܈i elevii (sus܊inu܊i de părin܊i) trebuie să facă echipă pentru crearea
unui mediu de învă܊are, prin utilizarea tehnologiilor moderne. Elevii ܈i cadrele
didactice desfă܈oară educa܊ia online atât în sistem sicron, cât ܈i asincron, abordările
fiind influen܊ate de opiniile profesorilor, de specificul materiei sau de diferen܊ele
privind accesul la mijloacele tehnologice necesare în cazul elevilor.
În continuare, principala abordare utilizată în educa܊ia online este predarea ܈i
realizarea de exerci܊ii. Astfel, una dintre nemul܊umirile elevilor ܈i ale părin܊ilor este
faptul că metodele de predare nu au fost adaptate la specificul educa܊iei online, iar
profesorii cel mai adesea dictează informa܊iile sau elevii sunt nevoi܊i să conspecteze /
copieze lec܊iile din manuale.
Activită܊ile online necesită o pregătire prealabilă intensă, competen܊e de utilizare
a dispozitivelor inteligente, un scenariu didactic care să permită utilizarea func܊iilor
platformei de lucru, conturând astfel o lec܊ie familiară copiilor, prin asemănarea cu
lec܊iile „fa܊ă în fa܊ă”. Privind în perspectivă, este un beneficiu pentru to܊i factorii
implica܊i: profesor, părin܊i, copii. Învă܊area trebuie să aibă loc într-o manieră simplă,
accesibilă tuturor, plăcută, exersând tehnici de lucru practic.
Tehnologia fiind parte a vie܊ii lor, sunt atra܈i în mod deosebit de mediul digitaldinamic, colorat ܈i interactiv ce le dezvoltă capacitatea de concentrare, le exersează
memoria, aten܊ia, gândirea logică sau î܈i folosesc inteligen܊a emo܊ională în jocuri,
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jocuri ce au un con܊inut ܈i un mod de prezentare adaptate stadiului gândirii ܈i care
respectă specificul proceselor cognitive corespunzătoare vârstei, facilitând în܊elegerea
܈i încurajând învă܊area.
Spre deosebire de învă܊area clasică, metodele interactive din mediul online sunt
variate, deseori mai apropiate vizual de jocurile cu care elevii sunt obi܈nui܊i ܈i îi ajută
să re܊ină mai u܈or informa܊iile explorând atât memoria vizuală, cât ܈i pe cea auditivă.
Găsirea echilibrului potrivit între tehnologie ܈i pedagogie nu este un lucru u܈or.
Unul dintre factorii care influen܊ează semnificativ învă܊area este rela܊ia pe care
profesorul a stabilit-o cu elevii. Elevii înva܊ă mai bine dacă au o rela܊ie bună cu
profesorii lor. Ei bine, acum profesorii trebuie să se bazeze în mare măsură pe rela܊ia
pe care au stabilit-o deja cu elevii ܈i să aibă grijă să nu o piardă. Au fost cazuri în care
profesorii nu au luat legătura cu elevii sau au făcut-o prin intermediul părin܊ilor. În
afară de aspectele legate strict de eficien܊a unei astfel de abordări pentru eficien܊a
predării materiei respective, pierderea cea mai mare este la nivel de rela܊ie cu elevii.
O parte dintre profesori s-au adaptat foarte bine la educa܊ia online ܈i se
străduie܈te să faciliteze procesul educa܊ional pentru elevi, devenind ܈i un sprijin
emo܊ional pentru ace܈tia. Pentru echilibru emo܊ional, elevii au nevoie de sprijin ܈i
în܊elegere din partea cadrelor didactice.
Categoria profesorilor care folose܈te metode inovative de predare (jocuri, quizuri, proiecte) este extrem de apreciată de către părin܊i. De asemenea, elevii consideră
eficientă metoda lucrului pe echipe pentru anumite proiecte, însă aceasta este realizată
mult mai rar în sistemul online de educa܊ie.
Cadrele didactice consideră că lipsa con܊inutului educa܊ional adaptat la sistemul
de educa܊ie online constituie o dificultate în desfă܈urarea eficientă a orelor online.
Profesorii depun eforturi pentru a-܈i îmbunătă܊i competen܊ele digitale ܈i de adaptare a
con܊inutului educa܊ional, unii dintre ei caută singuri materiale pe internet, al܊ii s-au
înscris la diferite cursuri gratuite, însă nu există o abordare unitară cu privire la
materialele care ar trebui utilizate. De asemenea, profesorii au fost nevoi܊i să aloce un
timp mult mai mare, poate chiar dublu, pentru pregătirea orelor online.
Pentru cadrele didactice, ܈coala online a fost o adevărată provocare în care au
fost nevoi܊i să-܈i regândească rolul ܈i abordările, iar unii dintre ei s-au luptat cu
propriile limite ܈i încercat să dea tot ce au putut în sistemul online. Rolul profesorilor
a fost unul dificil, mai ales acolo unde ace܈tia au trebuit să găsească solu܊ii pentru elevii
care nu aveau resursele digitale pentru a se conecta la orele online, unii profesori au
găsit metode prin care au păstrat contactul cu ace܈ti elevi, de܈i autorită܊ile nu au găsit
încă solu܊iile financiare pentru a le oferi acestora tablete ܈i conexiune la internet.
Cum va arăta ܈coala după finalizarea pandemiei ܈i reîntoarcerea la sistemul
clasic de învă܊are, cel fa܊ă în fa܊ă? Vom prelua practici privind digitalizarea ܈i
integrarea digitalului în educa܊ie?
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Promovarea imaginii ܈colii


Profesor Vrînceanu Lumini܊a
Liceul Tehnologic „Henri Coandă” Sibiu


“E܈ti un învingător de fiecare dată când nu renun܊i.”
Imaginea unei úcoli este ansamblul reprezentărilor care îi sunt asociate unei
identităĠi specifice de către toĠi actorii implicaĠi în activităĠile úcolare - profesori, elevi,
părinĠi, autorităĠi, mass media. Imaginea úcolii este un complex constituit din istoria
organizaĠiei úcolare, calitatea ofertei educative, performanĠele sale úi stabilitatea
instituĠională, prestigiul în comunitate.
Scopul promovării imaginii ܈colii este acela de a determina elevii să aleagă
܈coala respectivă. A܈adar, promovarea poate ajuta elevii să fie informa܊i despre ceea
ce oferă ܈coala úi să stimuleze interesul în educa܊ie.
A promova imaginea unei ܈coli presupune existen܊a unei imagini pozitive. De
cele mai multe ori ܈colile sunt promovate de la sine datorită istoricului pe care îl au în
comunitate. Dar cum nimic nu este ve܈nic, aceasta imagine (pozitivă sau negativă) se
poate schimba dacă se dore܈te acest lucru ܈i dacă este sus܊inută de participan܊ii la actul
didactic:
x Părin܊ii prin implicare – păstrând o legătură strânsă cu profesorii
x Elevii prin conduită – fiind perseveren܊i, dornici de progres, având un
comportament asertiv, străduindu-se să devină cea mai buna versiune a lor
x Profesorii prin abordarea diferen܊iată – încercând de să aplice strategii didactice
diferenĠiate úi personalizate (plierea pe nevoile specifice fiecărui elev), prin implicarea
elevilor în diferite activită܊i ܈colare ܈i extra܈colare pentru ale stimula ܈i dezvolta
gândirea, creativitatea etc.
În conturarea unei strategii de optimizare a imaginii unei úcoli, se Ġine cont, în
primul rând, de obiectivele instituĠiei úcolare dar úi de orizontul de aúteptare al
comunităĠii. Factorul principal în crearea imaginii úcolii îl reprezintă calitatea
procesului instructiv úi educativ asociată cu calitatea cadrelor didactice.
Pentru a promova imaginea ܈colii avem nevoie de o strategie, aceasta poate avea
următoarele etape:
1. analiza în detaliu a următorilor parametri:
a. Puncte forte ale ܈colii, comparativ cu ܈colile din regiune
b. Puncte slabe ale ܈colii
c. Puncte de credibilitate: x ani de la fondare, y număr de absolven܊i, z nota medie
de absolvire, rata de promovabilitate la BAC pentru ultimii 3 ani, etc
d. Puncte de contact ale ܈colii cum mediul extern: profesori, elevi, facilită܊ile fizice
ale liceului, pagină web, pagină de facebook, bro܈uri, flayere de promovare etc.
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e. Modalitatea de pozi܊ionare a ܈colii proprii ܈i a ܈colilor din regiune. Pozi܊ionarea
– asocierea pe care o crează auzul denumirii ܈colii în rândul popula܊iei (elevilor,
părin܊ilor)
f. Puncte de diferen܊iere – ce are ܈coala deosebit, ceva ie܈it din comun care ar
putea fi promovat
2. Determinarea unei pozi܊ionări dorite:
-Să fim percepu܊i de către părin܊i ca ܈coala cu cea mai bună rată de promovare la
BAC, iar de către elevi ca ܈coala în care procesul educa܊ional nu e doar important,
dar ܈i interesant.
3. Elaborarea unui slogan
a. Sloganul trebuie să sublinieze pozi܊ionarea
b. Sloganul trebuie să fie scurt, să poată fi utilizat în cât mai multe medii: în bro܈uri
sau postere, în prezentările conducerii liceului, pe site-ul ܈colii.
4. Elaborarea timeframe-ului de promovare: împăr܊irea anului în perioade de
promovare activă ܈i perioade promovare pasive.
De exemplu, în perioadele premergătoare deciziei de alegere a ܈colii părin܊ii ܈i
elevii trebuie informa܊i activ despre oferta educa܊ională a ܈colii. Astfel, în perioada
iulie-august trebuie să aibă loc majoritatea ac܊iunilor de promovare, iar pe parcursul
întregului an ܈coala 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, ܈edin܊e cu
părin܊ii); Media (ziare locale, televiziuni locale etc).
6. Elaborarea ofertei educa܊ionale (produsul), ce oferă ܈coala unui elev, unui
părinte
7. Definitivarea ac܊iunilor propriu zise de promovare (Evenimente, publica܊ii,
bro܈uri/flayere)
Bibliografie:
1. https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/268-275_1.pdf
2. https://www.academia.edu/2896577/Europenizarea_imaginii_institutiilor_intro_societate_a_modernitatii_tendentiale
3. https://ro.scribd.com/document/407035588/Marketing-educa%C8%9Bionalpromovarea-imaginii-pdf
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PROMOVAREA IMAGINII ùCOLII


Prof. Vuc Adela Lavinia


În zilele noaste, unitatea de învă܊ământ trebuie să fie pregătită să facă fa܊ă unor
cerin܊e tot mai complexe din partea societă܊ii contemporane ܈i să î܈i revendice locul
său în via܊a copiilor pe care îi educă dar ܈i în centrul comunită܊ii. Cerin܊ele
beneficiarilor fac din unitatea de învă܊ământ un cadru viu, un mediu în continua
schimbare.
Internetul, privit cu reticen܊ă ini܊ial, a devenit acum un mediu de promovare
nelimitat, prin care o ܈coala î܈i poate construi o imagine.
Crearea úi promovarea unei imagini instituĠionale pozitive în comunitate se
realizează, în primul rând, prin rezultatele educa܊ionale pozitive ale elevilor, părin܊ii
fiind, în principiu, primii interesa܊i de acest aspect.
Crearea acestei imagini se realizează prin fiecare cadru didactic din institu܊ie,
schimbarea venind prin fiecare dintre noi. Motivarea elevilor printr-o educa܊ie
individualizată, adaptată la particularită܊ile elevului, folosirea mijloacelor tehnologice
în strategii de predare atractive vor crea o imagine pozitivă asupra ܈colii. Promovarea
imaginii institu܊iei se realizeaza ܈i prin elaborarea unor proiecte la nivel local care să
vizeze multiplicarea experienĠei pozitive úi a exemplelor de bună practică în
managementul institu܊ional.
Activită܊ile extra܈colare sprijină promovarea imaginii institu܊iei ܈colare.
Activită܊ile de acest gen, cu o deosebită influen܊ă formativă, au la bază toate formele
de ac܊iuni turistice, ateliere de crea܊ie, concursuri ܈i parteneriate cu alte institu܊ii.
Activită܊ile extracurriculare dau o alternativa sănătoasa, practica ܈i creativă de a ocupa
timpul liber al elevilor, institu܊ia de învă܊ământ ce promovează astfel de activită܊i
beneficiind de imaginea pozitiva binemeritată, atât la nivel local, cât ܈i jude܊ean sau
na܊ional.
Activitatea extracurriculară e o componentă educaĠională valoroasă úi eficientă
căreia orice cadru didactic trebuie să-i acorde atenĠie, adoptând el, în primul rând, o
atitudine deschisă ܈i inovativă, atât în modul de realizare al activităĠii, cât úi în relaĠiile
cu elevii, asigurând o atmosferă relaxantă care să permită stimularea creativă a elevilor.
Promovarea imaginii pozitive a institu܊iei ܈colare se realizează prin publicarea
tuturor reu܈itelor, internetul devenind cel mai uzual mod de a face accesibile rezultatele
܈i produsele activită܊ilor. Cu ajutorul unui site, a unui email sau a unei platforme, nu
doar că putem ܊ine la curent părin܊ii cu tot ce se întâmplă în ܈coala, dar putem promova
activită܊ile ܈i implicit ܈coala în cadrul căreia acestea se desfă܈oară.
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“CARAVANA VOLUTARILOR” - ac܊iuni umanitare

Prof. înv. pre܈. Vug Adela – Eleonora
Grăd. P. P. Nr. 5, Lugoj

Voluntariatul este O VIRTUTE, NU O OBLIGAğIE!
Mahatma Gandhi spunea că ” voluntariatul este important, pentru că dacă
vrei să trăim într- o lume mai bună, trebuie să contribuim la crearea ei”.
EducaĠia unui copil nu constă numai în a-l învăĠa să scrie, să citească úi a deveni
un bun exemplu la úcoală. EducaĠia se reflectă în toate domeniile de dezvoltare: socială,
psihologică, intelectual-cognitivă etc.
Trecând peste realitatea că nu prea mai există ,,cei 7 ani de-acasă’’, deoarece
copiii sunt incluúi în diverse forme educaĠionale încă de la vârste mult mai fragede,
rămâne ideea de la baza acestei expresii: normele de conduită se învaĠă din familie.
Acest mediu este cel în care copilul deprinde principalele reguli de bună purtare, cel
mai adesea prin imitare decât printr-un comportament conútient, iar vârsta primei
copilării este esenĠială în conturarea úi achiziĠia normelor unui comportament social
corect. ùcoala úi alte medii educaĠionale nu pot ulterior decât să confirme úi să
consolideze normele deja deprinse din familie.
Orice activitate desfăúurată în grădiniĠă constituie o lecĠie de viaĠă. Cu cât copilul
cunoaúte mai multe, cu atât devine mai receptiv, mai curios, mai interesat de ceea ce
se întâmplă în jurul său.
AcĠiunile umanitare desfăúurate cu copiii din grădiniĠă au o valoare formativă
deosebită. Astfel ei explorează medii mai puĠin cunoscute lor, îúi îmbunătăĠesc
experienĠa de viaĠă, învaĠă să respecte úi să preĠuiască pe cei din jurul lor, devin
generoúi úi sociabili.
În cadrul acĠiunii de reformare a sistemului de învăĠământ úi reaúezarea lui pe
baze moderne, se subliniează tot mai mult ideea parteneriatelor educaĠionale, ce crează
oportunităĠi de cooperare, consultare, comunicare, conlucrare în vederea atingerii unui
scop comun.
Ca voluntar, po܊i să te implici într- o varietate de proiecte ܈i domenii,
voluntariatul fiind o activitate desfă܈urată din proprie ini܊iativă, în beneficiul
comunită܊ii, etc.
Din acest motiv am considerat că un parteneriat grădiniĠă- familie, este benefic
din toate punctele de vedere, a܈adar, am ini܊iat un proiect de voluntariat la grupa pe
care o coordonez, împreună cu colegele din unitate, având ca parteneri- familiile
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copiilor, desfăúurând acĠiuni caritabile úi cultural – artistice, menite să dezvolte
personalitatea copiilor, socializarea úi să sprijine persoanele care aparĠin grupurilor
dezavantajate - adulĠi din sistemul de protecĠie socială, din medii sociale defavorizate,
܈colari proveni܊i din medii dezavantajate, cu risc crescut de abandon ܈colar, integra܊i
într-un centru educativ de zi, în care ace܈tia au posibilitatea să desfă܈oare activită܊i
remediale de învă܊are, precum ܈i primirea unei mese calde, pe parcursul zilei.
Scopul urmărit a fost sprijinul umanitar acordat persoanelor aflate într-un azil
de bătrâni ܈i copiilor de la central educativ, din ora܈ul nostru, dezvoltarea sentimentelor
de dragoste, preĠuire úi respect pentru persoanele în vârstă, oferindu- le pu܊ină bucurie
܈i inocen܊a copiilor mici, care s-au bucurat la fel de mult de tot ce am dat... ܈i am primit,
prin vizitele realizate pe parcursul unui an, în care le- am oferit cadouri, pachete cu
alimente, haine, dar ܈i scurte programe artistice, cu ocazia sărbătorilor de Crăciun, când
copiii au colindat oferindu-le bucuria de a zâmbi ܈i plăcerea de a lua parte la atmosfera
feerică creată de cei mici.
Proiectul vizează organizarea úi desfăúurarea unor activităĠi comune copii- părin܊ibătrânii de la azil, cu ocazia zilei de 8 Martie, realizând felicitări ܈i măr܊i܈oare pe care
le- am împăr܊it bătrânilor.
O altă ac܊iune pe care am desfă܈urat-o ܈i care trebuie men܊ionată este o activitate
de strângere de fonduri băne܈ti prin organizarea unei expozi܊ii cu vânzare, cu ocazia
Sărbătorii Pa܈telui, unde am confec܊ionat cu copiii ܈i părin܊ii acestora diferite obiecte,
felicitări, încondeieri de ouă, pe care le-am expus spre vânzare. Din banii ob܊inu܊i am
făcut pachete cu alimente ܈i dulciuri pentru copiii de centru. Bucuria a fost mare pentru
to܊i copiii, că au făcut un lucru bun.
Prin acest proiect, ne-am propus să lărgim sfera de cunoaútere umană,copiii să
trăiască în relaĠie cu cei din jur, să-úi dezvolte stări afective pozitive, să cunoască
aspecte ale vieĠii unor persoane singure, bolnave sau abandonate, stabilirea unei punĠi
de legătură între cele două medii diferite úi adaptarea comportamentului la cerinĠele
grupului cu care vine în contact.
Dacă vom învă܊a să avem grijă de persoanele în vârstă, singure, bolnave, copii
afla܊i în dificultate, atunci copiii no܈tri vor fi educa܊i să fie buni, genero܈i, sensibili,
omeno܈i, vor avea capacitatea să aprecieze faptele bune raportate la cele rele, să
dezvolte atitudini ܈i comportamente pozitive fa܊ă de persoanele în vârstă, care de multe
ori ajung în situa܊ii nedorite.
Noi, dascălii, trebuie să punem un mare accent pe acest lucru în educarea
copiilor, pentru a ne putea bucura împreună de rezultatele ob܊inute.
MOTTO: ,,Numai iubirea pentru alĠii ne poate învaĠa cum să ne iubim pe noi
înúine. (Simion MehedinĠi).
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Promovarea imaginii ܈colii

Colegiul Na܊ional ”Vasile Alecsandri” Ia܈i –
Centru de pregătire pentru examenele Cambridge
Prof. Zota Andreea Georgiana

Colegiul Na܊ional ”Vasile Alecsandri” este unul dintre cele cinci centre de
pregătire pentru examenele Cambridge din Ia܈i care au atins nivelul Gold, datorită
numărului foarte mare de elevi pregăti܊i ܈i înscri܈i la examenele organizate în
colaborare cu Centrul de limbi străine Twinkle Star Ia܈i.
Examenele Cambridge English sunt cunoscute ܈i sub denumirea Cambridge
Certificates in English. Aceste certificate de engleză generală demonstrează un nivel la
standardul cerut pentru a studia sau profesa în limba engleză.
Nivele: A1-C2 pe Scala Comună Europeană de Referin܊ă.
Pentru a demonstra angajatorilor sau universită܊ilor abilitatea de comunicare
eficientă în limba engleză într-un context profesional ori academic, este necesară
ob܊inerea unui certificat recunoscut la nivel interna܊ional. Pentru a promova acest
examen, elevii trebuie să fie capabili să redacteze texte diverse ܈i să ia noti܊e în timpul
܈edin܊elor ܈i prelegerilor, să sus܊ină prezentări în engleză pe subiecte diferite, să
în܊eleagă o varietate de texte, de la fic܊iune la texte editoriale.
Cursurile op܊ionale sunt propuse de către cadrele didactice de Limba engleză,
pentru clasele a 5-a – a 12-a, la solicitarea elevilor úi părin܊ilor, ܈i urmăresc întocmai
aceste obiective, prin intermediul unor activită܊i diverse de învă܊are, care vizează
exersarea abilită܊ilor de Reading, Writing, Listening úi Speaking.
Formatul examenelor Cambridge este diferit începând din ianuarie 2020, astfel
încât se impune pregătirea elevilor prin activită܊i proiectate conform noului format.
Probele de competen܊e lingvistice pot fi echivalate cu certificatele ob܊inute la
examenele de limbi străine cu recunoa܈tere interna܊ională, începând cu anul ܈colar
2014-2015, în conformitate cu OM nr. 4432/ 29.08.2014 emis de Ministerul Educa܊iei
Na܊ionale.
Elevii sunt familiariza܊i cu structura, con܊inuturile ܈i importan܊a acestor examene
încă din primul semestru al clasei a 5-a, respectiv a 9-a. În cadrul orelor de aprofundare
de la clasele cu profil intensiv, cât ܈i în cadrul orelor de op܊ional de la clasele de liceu,
elevii primesc materialele de lucru necesare, cadrul didactic pregăte܈te activită܊i
specifice pregătirii în vederea sus܊inerii examenelor Cambridge, conform nivelului lor
de pregătire.
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Cadrele didactice care predau Limba engleză urmează în fiecare an cursuri de
perfec܊ionare, de pregătire a elevilor pentru examenele Cambridge, pentru toate
nivelele, organizate de British Council sau Twinkle Star.
Elementele de organizare, pregătire, con܊inuturi, cerin܊e sunt prezentate elevilor
܈i părin܊ilor, în cadrul ܈edin܊elor cu părin܊ii, cât ܈i pe canalul oficial de comunicare
Adservio. Astfel, elevii ܈i părin܊ii acestora pot primi feedback personalizat,
confiden܊ial, din partea profesorului clasei.
Elevii sunt încuraja܊i, sus܊inu܊i în efortul lor de a progresa, sunt evalua܊i
permanent, pentru a fi convin܈i că pot înregistra un progres concret, măsurabil, dacă
lucrează în mod constant ܈i cu perseveren܊ă. Pregătirea pentru sus܊inerea examenelor
Cambridge reprezintă o motiva܊ie concretă, care îi determină pe elevi să î܈i exerseze
toate competen܊ele ܈i să progreseze fără a resim܊i pregătirea ca pe un efort.
Ob܊inerea titulaturii de Centru de pregătire Cambridge, nivel Gold, de către
Colegiul Na܊ional ”Vasile Alecsandri” Ia܈i a reprezentat recunoa܈terea implicării
deosebite a tuturor profesorilor de Limba engleză ܈i a contribuit la cre܈terea prestigiului
unită܊ii de învă܊ământ.
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Pandemia de coronavirus a adus cu ea o criză care afectează ܈i educa܊ia, aceasta fiind pusă în fa܊a unei noi provocări: cea
digitală. ùcoala, cu toĠi factorii implicaĠi: elevi, profesori, autorită܊i ܈i părin܊i, încearcă să se adapteze la noua realitate, cea a
distan܊ării sociale, în care procesul educa܊ional trebuie să continue în mediul online. Procesul a fost testat din mers, profesorii sau adaptat situa܊iei într-un timp foarte scurt, iar elevii ܈i-au folosit propriile telefoane, tablete sau laptopuri, sau pe cele ale
părin܊ilor, pentru a putea urma lec܊iile online.
Dincolo de sincope, greută܊i, lipsa colaborării ܈i decizii impuse peste noapte, majoritatea unită܊ilor de învă܊ământ s-au adaptat
cu succes noilor metode de învă܊ământ online, considerând că este important să se pregătească pentru ܈coala viitorului- úcoala
online. Este úi cazul ùcolii Gimnaziale ,,AVRAM IANCU” din Bistri܊a, unde îmi desfăúor activitatea.
La noi nu s-a oprit deloc predarea. Am continuat online, fiecare profesor fiind responsabil ܈i luând în serios această muncă.
Cadrele didactice au realizat că, modul în care se îmbinau metodele tradi܊ionale cu predarea online, aducea plus valoare
procesului instructiv-educativ. Practic, a avut loc un proces de învăаare reciprocă!
Am creat clase virtuale de elevi pe Google Classroom, după o instruire riguroasă de specialitate în domeniul TIC. De aici,
totul a prins contur. Această nouă abordare a educa܊iei, cea online a fost direc܊ionată în spiritul dezvoltării autoeduca܊iei, atât a
cadrelor didactice, cât ܈i a elevilor, pentru că nimeni nu a fost pregătit pentru învă܊area 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 fi܈e de lucru, jocuri
educative ܈i alte resurse educa܊ionale.
Am preluat metoda de organizare a informa܊iilor pe zile, pentru a le fi mai u܈or să găsească lec܊iile. Am denumit folderele
cu datele exacte, pentru ca elevii care nu pot intra zilnic, să se orienteze rapid ܈i să parcurgă lec܊iile în ordine. Le-a plăcut ܈i lor
ideea!

PROF. ÎNV. PRIMAR: CRISTUREAN MIHAELA ALEXANDRA

܇coala online – între necesitate ܈i progres
EXEMPLE DE BUNE PRACTICI
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OBIECTIVE OPERAğIONALE: La sfârúitul lecĠiei elevii vor fi capabili să:
O1- Să identifice comportamentele manifestate de personaje pe perioada pandemiei de COVID 19;
O2- Să formuleze întrebări úi răspunsuri clare, corecte ܈i coerente pe baza textului;

OBIECTIVE GENERALE:
S1- Informarea elevilor cu privire la modalitatea corectă de asumare a responsabilită܊ii sociale ܈i a îndatoririlor pe care le au în grupurile de apartenen܊ă
(familie, grupul de prieteni);
S2- Formarea capacită܊ii elevilor de a manifesta deprinderi de comportament moral-civic în contexte de via܊ă din mediul cunoscut;
S3- Cultivarea interesului elevilor de a manifesta atitudini pozitive fa܊ă de ceilal܊i oameni în diferite situa܊ii de via܊ă.

COMPETEN܉E SPECIFICE VIZATE:
ED. CIVICĂ
2.3 Explorarea unor rela܊ii existente între oameni în cadrul grupului
LLR:
4.4 Povestirea pe scurt a unei întâmplări imaginate/ trăite

La început explica܊iile erau foarte simple, fără imagini sau culori, nu erau prea atractive. Pentru că am observat că interesul elevilor scade treptat,
am modificat structura lec܊iei. Imaginile, clipurile video explicative, jocurile desfă܈urate online cu scopul antrenării ܈i stabilirii unor conexiuni între
cuno܈tin܊ele noi dobândite ܈i cele vechi asimilate, au contribuit cu succes la crearea ܈i desfă܈urarea unei activită܊i mai plăcute, chiar ܈i pentru mine,
nu doar pentru ei, a unei lec܊ii mult mai accesibilă ܈i mai u܈or de parcurs. De asemenea, elevii care nu aveau manualul ܈colar fizic, ori nu aveau
posibilitatea să deschidă manualul digital, ori nu aveau acces la dispozitiv în timpul lec܊iei online, puteau urmări exerci܊iile din imaginile încărcate în
lec܊ie ܈i le puteau rezolva a܈a. Mai jos, las un model de lec܊ie, la disciplina Educatie Civică, desfă܈urată online, în anul ܈colar 2020-2021. La baza
acestei activită܊i, a stat o proiectare sistematică a fiecărei etape instructiv-educative, în care am ܊inut cont de toate măsurile impuse, pentru a putea
evalua obiectiv performanĠele, manifeste sau latente ale elevilor.
ùCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU”, BISTRIğA
CLASA: a III-a A
ARIA CURRICULARĂ: Om ܈i societate
UNITATEA TEMATICĂ: „Raporturile noastre cu ceilal܊i oameni”
DISCIPLINA: EducaĠie civicã (activitate integrată online)
SUBIECTUL: “SUPER-EROI ÎN CARANTINĂ. Noi ܈i virusul Hai-Hui”
TIPUL LECğIEI: Transmitere de noi cuno܈tin܊e
DISCIPLINE INTEGRATE: ED. CIVICĂ, LLR
DURATA: 35 minute+ 15 minute (joc ܈i mi܈care)
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Etape/
Secvenаele
activităаii

EVALUARE:

Ef. evaluare formativă


 de evaluare:
Forme

II. Mijloace didactice:
Mij.1 laptop
Mij.2 stiloul
Mij.3 caietul

Mesajul zilei:SALVA܉I PLANETA!
„Mesajul nostru fie: SĂ AJUTĂM PLANETA!
Эi deЮi noi suntem mici, putem să dăm totuЮi reаeta:
NU viruЮilor! NU murdăriei, în apă Юi sol!
Pe glob domnească PACEA, mereu din Pol în Pol!
Pământul e bolnav, din ce în ce mai des,

Se prezintă ܈i se discută următoarele elemente:

III. Forme de organizare
Org.1 frontal (online)
Org.2 individual

M1
M2

Mijl.1

Met.
Mijl.
Юi
didactice
procedee

Strategii didactice

Org.1
Org.2

For.
de
org.

Ef

Instr.
de
eval.

Met.

Met.
eval.1 Proba
orală
Met.
eval.2

For. Met.
de de
eval. eval.

Evaluare

Instrumente de evaluare:
Proba orală - conversa܊ia de verificare
Proba scrisă- activitatea de muncă independentă

Pregătirea materialului didactic;
Ini܊ierea unei întâlniri în clasa virtuală, pe GOOGLE MEET.

Ob
.
op. Conаinutul instructiv- educativ

I. Metode ܈i procedee:
M1. conversa܊ia
M2. explica܊ia
M3. exerci܊iul
M4. jocul cu reguli

Metode:
Met.eval.1 chestionare orală
Met.eval.2 aprecieri verbale
Met.eval.3 observarea curentă

STRATEGII DIDACTICE:

O3- Să enumere regulile ce trebuie respectate pentru a evita răspândirea virusului;
O4- Să rezolve corect exerciĠiile propuse în cadrul jocurilor online (ÎNVÂRTE ROATA; SĂ NE FERIM DE INAMIC.
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„Gândiаi-vă, oare despre ce să fie vorba în mesajul nostru,
pornind de la acest titlu- SALVAЯI PLANETA?”
(Accept toate răspunsurile oferite de elevi.)
Voi prezenta ACTIVITĂ܉ILE ZILEI:
1.“SUPER-EROI ÎN CARANTINĂ”
M1
(ED.CIVICĂ)
2.“CINE NU ARE O SORĂ SA ÎMPRUMUTE” DE IRINA
GLIN܉Ă (LLR)
3.“FII ܇I TU UN EROU ÎNTR-UN COSTUM SPECIAL!”
(AVAP) (VEZI ANEXA 1.)
Mai mult, voi preciza modalitatea de organizare a activită܊ilor
pe parcursul zilei în curs -> JOC CU REGULI:
„SE ÎMPARTE CLASA ÎN DOUĂ ECHIPE (DUPĂ
CRITERIUL GENULUI).
SE REZOLVĂ EXERCIЯIILE PROPUSE, DE CÂTE UN
MEMBRU AL ECHIPEI, SOLICITAT DE DOAMNA
ÎNVĂЯĂTOARE LA RĂSPUNS.
PENTRU FIECARE RĂSPUNS CORECT, ECHIPA VA
ACUMULA UN PUNCT.
PENTRU UN RĂSPUNS GREЭIT, SE PREDĂ ЭTAFETA LA
RĂSPUNS, ECHIPEI ADVERSE. CÂЭTIGĂ ECHIPA CU CELE
MAI MULTE PUNCTE ACUMULATE.”
Voi preciza titlul primei activitƗĠi.
Numesc 1-2 elevi care vor repeta titlul . Notez titlul în
documentul Word,prezentat copiilor.
Cer elevilor să noteze titlul colorat în caiete.
„CINE CREZI CĂ E VIRUSUL HAI-HUI?”
(Coronavirusul )

Auzim strigând Planeta, ce astăzi ne-a ales
Să dăm alarmă-n lume cât este încă vreme,
Căci e-n puterea noastră să-i rezolvăm tristele ei probleme!”
Discutăm pe baza imaginii corespunzătoare ܈i cer elevilor să
propună explica܊ii referitoare la semnifica܊ia mesajului zilei.

Mijl.1

Org.1

Met.
eval.3

eval.3
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Exerci܊iul:SUPEREROUL MEU

O3 GăseЮte eroul din tine! GândeЮte-te la un personaj – supererou
care îаi place. Cum este el? Ce calităаi are? Ce face într-o
situaаie grea? Эi acum gândeЮte-te!Ai putea acаiona Юi tu ca el
(eroul tău) acum? Ai Юi tu o parte din calităаile lui? Ce ar zice
sau ar face eroul tău acum?”
Vom analiza colectiv lucrările creative ܈i vom discuta despre
cum s-au sim܊it elevii în cadrul activită܊ii.

O2

,,Îаi mai aminteЮti ce am învăаat împreună?

Voi propune elevilor să rezolve următorul exerci܊iu de
O1 consolidare:

„FII ܇I TU UN EROU CA EI ÎN ACEASTĂ LUPTĂ, CHIAR
܇I FĂRĂ UN COSTUM SPECIAL! NU UITA! TOTUL VA FI
BINE ALĂTURI DE CEI DRAGI NOUĂ!”

M3
M4

M2

M1

„Acum suntem într-un alt fel de război, nu cu arme sau oameni
contra oameni, ci VIRUЭI CONTRA OAMENI! Noul
coronavirus este ca o armată organizată care are scopul să se
O2 răspândească foarte rapid Юi foarte mult. Este o boală foarte
contagioasă. Scopul eroilor este să rămână sănătoЮi, ei Юi
M1
familia lor.”
M2
Voi îndemna elevii să fie ܈i ei EROI, chiar dacă nu poartă un
O3 costum special.Propun să se identifice cu un personaj preferat M3
dintre cei prezenta܊i.

O1

Voi prezenta că, de-a lungul timpului, oamenii au purtat diverse
războaie.

Mijl.1
Mijl.2
Mijl.3

Mijl.1
Mijl.2

Org.1
Org.2
Ef

Org.1 Ef
Org.2

Met.
eval.1 Proba
orală
Met.
eval.2
Proba
Met. scrisă
eval.3

Met.
eval.1 Proba
orală
Met.
eval.2
Proba
Met. scrisă
eval.3
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ANEXA 1.

Voi face aprecieri verbale, individuale ܈i globale cu privire la
modul în care elevii au fost implica܊i în desfă܈urarea
activită܊ii.Voi explica tema pentru acasă.

Mai apoi, voi propune elevilor să se joace online ÎNVÂRTE
ROATA ܈i SĂ NE FERIM DE INAMIC.
Jocurile conĠin strategii de aplicare a noilor cuno܈tinĠe
dobândite.
Voi oferi sugestii ܈i suport în derularea optimă a lor.

M1

M1
M2

Mijl.1

Mijl.1
Mijl.2
Mijl.3

Org.1 Ef

Org.2 Ef

Met.
eval.2

Proba
Met. orală
eval.3

Met.
eval.2
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Cursul optional ”Children’s nursery rhymes” se adresează Юcolarilor din clasa pregătitoare . Este un curs de un an ce
urmează a fi parcurs într-o oră pe săptămână. Acest curs urmăreЮte să trezească interesul Юi plăcerea copiilor din grupa
pregătitoare pentru limba engleză, să le dezvolte capacitatea de a exprima poezii Юi cântece în această limbă , precum Юi spiritul de
observaаie, gândirea reproductivă Юi creativă . OpĠionalul îúi propune să dezvolte competenĠe de comunicare naturale, oferind elevilor
contexte ludice, transformând astfel învăĠarea într-o activitate amuzantă, plăcută, adecvată vârstei úi aptitudinilor copiilor.
Activitatile proiectate au rolul de a-i plasa pe copii in situatii de comunicare similare celor din viata reala, stimulandu-le
astfel apetitul de a interactiona verbal cu cei din jur si totodata increderea in sine. Prin urmare , prin dialoguri minimale, jocuri, poezii
si cantece , prescolarii vor dobandi o atitudine mai degajată Юi mai sigură ca vorbitori de limba engleză în particular.
Cunoaúterea limbii engleze deschide noi perspective de cunoaútere elevului, care va avea astfel acces la informaĠii pe scară largă.
Limba engleză este limba Юtiinаei Юi tehnicii Юi, în condiаiile dezvoltării rapide a acestora, studiul limbii engleze a devenit o cerinаă de
necontestat a societăаii în care trăim. Elevii Юi părinаii lor sunt interesaаi de alegerea unor Юcoli care promoveazã studiul limbii engleze de la
cea mai micã vârstă, aceasta Юi datorită dorinаei de respectare a continuităаii studiului început încă din învăаământul preЮcolar. Respectarea
principiului continuităаii învăаării, desenele animate, cântecele Юi filmele în limba engleză îndrăgite de copii, programele de calculator ce
utilizeazã limba engleză- sunt doar câteva din argumentele ce susаin ideea introducerii unui opаional de limba engleză la clasa pregătitoare.

NOTĂ DE PREZENTARE:

܇COALA GIMNAZIALĂ “GENERAL DUMITRU DĂMĂCEANU”
STRUCTURA ܇COALA PRIMARĂ NR.1 FURCENII VECHI

Curs op܊ional ”Children’s nursery rhymes”
Curs din aria curriculară
Clasa pregătitoare
An ܈colar 2021/2022
Prof. Mitache Cristina Anamaria
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STRUCTURA
I. COMPETENЯE GENERALE
1. Receptarea de mesaje orale simple
2. Exprimarea orală în situaĠii de comunicare uzuală
3. Receptarea de mesaje scrise simple
4. Redactarea de mesaje simple în situaĠii de comunicare uzuală
II.COMPETENЯE SPECIFICE ùI EXEMPLE DE ACTIVITĂğI DE ÎNVĂğARE
1. Receptarea de mesaje orale simple
1.1 Oferirea unei reacĠii adecvate la o întrebare/ instrucĠiune scurtă úi simplă rostită clar úi foarte rar, adresată cu atenĠie de către
interlocutor;
- îndeplinirea unei instrucĠiuni simple, amuzante – Exemplu: „Atinge-Ġi nasul, arată-mi urechile, atinge-Ġi urechea stângă, ridică mâna
dreaptă, dă-mi un creion, hai să sărim, hai să dansăm etc.” (la fiecare instrucĠiune profesorul îi urmăreúte cu atenĠie pe copii pentru a sesiza
eventuale neînĠelegeri úi pentru a sprijini receptarea - prin reformulare sau repetare);
- pantomimă: Hai să ne prefacem că: jucăm fotbal, jucăm tenis, ne căĠărăm pe o scară, conducem un tractor, mângâiem un căĠel, desenăm un
pisoi, împachetăm un cadou etc;
- oferirea răspunsului la salut („Bună dimineaĠa!”, „Bună ziua!”, „Bună seara!”, „La revedere!”).
1.2 Recunoaúterea localizării elementare (stânga, dreapta, aici, acolo) a unor obiecte din universul imediat, în mesaje articulate clar úi rar;
- indicarea poziĠiei prin miúcarea mâinii/ braĠului (la stânga, la dreapta, aici, acolo);
- atingerea ochiului/ urechii/ mâinii/ braĠului/ piciorului stâng/i sau drept/e, în funcĠie de mesajul audiat;
- aducerea/ ridicarea unui obiect dintr-un set în funcĠie de poziĠia indicată în mesaj (ridică bila din mâna dreapta, dă-mi creionul din mâna
stânga);
- răspuns non-verbal (miúcarea capului) sau verbal scurt (da/nu) la întrebări de verificare: ”Uúa este în stânga?”, ”Caietul este aici?”,
”RoboĠelul este acolo?”;
1.3 Manifestarea curiozităĠii faĠă de sesizarea semnificaĠiei globale a unor filme úi a unor cântece pentru copii în limba modernă respectivă;
- vizionarea unor secvenĠe scurte din filme de desen animat în limba respectivă (fără traducere în limba română);
- miúcarea spontană în ritmul unui cântec simplu pentru copii;
- baterea din palme pe parcursul audierii unui cântec simplu pentru copii;

VALORI SI ATITUDINI
9 Atitudinea deschisa fata de ceilalti
9 Respectul fata de ceilalti
9 Interesul fata de ideile si rezultatele muncii celorlalti
9 Cooperare
9 Competitivitate
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- concurs de mimă în timp ce este ascultat un cântec simplu pentru copii;
2. Exprimarea orală în situaĠii de comunicare uzuală
2.1 Reproducerea unor cântece/poezii scurte úi simple
- recitarea unor poezii scurte pentru copii;
- intonarea unor cântece însoĠite de bătăi din palme sau alte gesturi potrivite ritmului sau textului;
- repetarea unor rime;
- repetarea unor ghicitori, eventual însoĠită de gesturi;
2.2 Formularea unor mesaje scurte de prezentare personală (hobby-uri, adresa), cu sprijin din partea interlocutorului;
- răspuns la întrebări simple: „Unde locuieúti?” - ”Locuiesc...”. ”Care este hobby-ul tău?” - ”Îmi place să...” (profesorul oferă sprijin prin
repetarea întrebării, completarea răspunsului sauprin reluarea răspunsului oferit de elev cu pronunĠia úi intonaĠia corecte);
- participarea la jocuri în lanĠ – Exemplu: Elevul 1 – „Eu sunt ...., locuiesc..., îmi place să.... ” Elevul 2 – „Eu sunt..., locuiesc..., îmi place
să...” etc;
- prezentarea hobby-ului pe baza unui colaj/desen realizat – Exemplu: ”PriviĠi, mie îmi place să joc fotbal!”;
2.3 Participarea la jocuri de comunicare în care reproduce sau creează rime/ mesaje scurte;
- construirea de rime simple: „I am here/ You are near”, „Un, deux/ voici un jeu”;
- concurs de mesaje/rime trăznite însoĠite de desene/colaje – exemple: „Locuiesc cu un dinozaur”, „Imi place să vânez crocodili”, „A hat in a
cat” etc;
- jocuri de pronunĠie pentru sunetele specifice limbii străine;
- realizarea de dialoguri simple profesor-elev, elev-elev (cu sprijin) pentru: prezentare personală, prezentarea unui coleg/prieten, prezentarea
unui personaj de desen animat/ carte pentru copii, prezentarea animalului preferat;
- punerea în scenă a unui dialog simplu dintr-o carte uriaúă sau oferit ca model de profesor;
2.4 Exprimarea unei cereri simple pentru a obĠine un obiect din universul imediat;
- mânuirea unor obiecte úcolare în perechi: ”Dă-mi o gumă!”, ”Dă-mi creionul roúu!”, ”Dă-mi creionul din stânga!” etc;
- jocuri de rol pentru cereri politicoase între prieteni cu diverse obiecte aduse de copii - exemplu: ”Dă-mi jucăria ta, te rog” - ”Poftim” ”MulĠumesc frumos”;
3. Receptarea de mesaje scrise simple
3.1. Manifestarea curiozităĠii pentru decodarea unor mesaje scrise simple úi scurte din universul imediat;
- participarea la expunerea proiectelor individuale/de grup care conĠin colaje úi etichete cu mesaje scurte; asocierea etichetelor cu imaginea;
- ”citirea” unui afiú mural cu desene úi etichete pentru exprimarea poziĠiilor (stânga, dreapta, aici, acolo);
- solicitarea sprijinului din partea profesorului pentru descoperirea semnificaĠiei mesajelor scrise din proiectele afiúate;
- ghicirea înĠelesului unui cuvânt/unei expresii pe baza unei etichete cu mesaj verbal úi vizual plasate in clasa (de tipul indicatoarelor pentru
gara, metrou etc);
3.2 Să desprindă mesajul global al unui tablou simplu;
-exerciĠii de tip adevărat / fals;
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3.3 Să sesizeze legătura dintre o povestire simplă úi un tablou sau un úir de ilustraĠii;
-întrebări úi răspunsuri simple, pe marginea povestirii úi a tabloului / úirului de ilustraĠii.
4. Redactarea de mesaje scrise simple în situaĠii de comunicare uzuală
4.1. Participarea la proiecte de grup/ la nivelul clasei în care elaborează cu sprijin scurte mesaje scrise;
- realizarea în grup a unui afiú mural cu desene úi etichete pentru exprimarea poziĠiilor (stânga, dreapta, aici, acolo) sau pentru a reflecta
diverse teme - exemplu: Pădurea, Jocuri úi jucării, Cei trei purceluúi, Albă ca Zăpada;
- realizarea unor afiúe pentru a marca sărbători în familie sau din spaĠiul de cultură respectiv - prin decuparea úi lipirea numelui sărbătorii, a
unor detalii verbale scurte – exemplu: „Halloween” (se pot lipi etichete pe bostan, vrăjitoare), Paste - etichete pentru iepure, ouă etc;
- realizarea unui autoportret pe care îúi marchează cu etichete numele, vârsta, hobby-ul, unde locuieúte (etichetele sunt oferite de profesor);
- desenarea animalului preferat pe care lipeúte o etichetă oferită de profesor cu denumirea acestuia;
4.2 Să cunoască unele obiceiuri legate de anumite sărbători si evenimente specifice Ġărilor în care se vorbeúte limba engleză;
B. CONTINUTURILE INVATARII
B.1. Organizarea tematica
B.2. Functii communicative
B.3. Elemente de constructie a comunicarii.
B.1.Organizarea tematica:
-Copilul despre sine: nume, sex, vârsta, însuЮiri fizice si morale, partile corpului, îmbrăcăminte, jucării Юi jocuri.
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B.2. Functii comunicative
 A saluta si a raspunde la salut
 A se prezenta si a prezenta pe cineva
 A identifica elemente din universul familial
 A descrie persoane, animale,locuri
 A cere si a da informatii(de ordin personal,despre mediul inconjurator)
 A localiza persoane ,obiecte,actiuni
 A multumi si a raspunde la multumiri
 A propune si a cere cuiva sa faca ceva

Familia:membrii familiei, ocupaаii,sărbători în familie
¾ Casa:încăperi,mobila,vesela.
¾ Gradiniаa:clasa,obiecte scolare, activitati specifice.
¾ Animale:denumire.
¾ Vremea:anotimpuri,caracteristici climatice.
¾ Activitati:momentele zilei,activităаi curente.
¾ Cultură Юi civilizaаie : nume Юi prenume tipice,cântece Юi poezii.
VOCABULAR
¾ Copilul despre sine. Apelative: hello,what is your name?age?
¾ Corpul omenesc: body,arm,hand,leg,head,hair,nose,month,tongue,ear,face,finger,toe.
¾ Imbrăcăminte:shirt,T-shirt,skirt,dress,shoes,gloves,jumper,boots.
¾ Jucarii:doll,teddy-bear,ball,robot,train,plane.
¾ Jocuri: hide and sick,answer the questions,colours.
¾ Familia: mother,father,brother,sister,cousin,aunt,grandfather,grandmother,uncle.
¾ Sărbători: Thanksgiving Day,Easter,Christmas,NewYear.
¾ Casa: kitchen, bathroom ,living-room, bedroom, garden, furniture,plate, knife, pot, cup, glass, fork, spoon, teaspoon, napkin.
¾ Grădiniаa: kindergarten, class, pen, pencil, book, table, chair, reading,listening, drawing.
¾ Animale
-Domestice: cat, dog, horse, donkey, rabbit, cow, pig.
-Salbatice: bear, wolf, fox.
-Zoo: lion, leopard, zebra, giraffe, etc.
¾ Seasons-spring, summer, winter, autumn.
¾ Vremea :foggy, chilly, hot, cold, windy.
¾ Activităаi:in the morning, in the evening, in the afternoon.
¾ Cultură Юi civilizaаie: names, songs and poems.
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MATERIALE DIDACTICE
i planse
i fise
i audio-video

1.Gramatica
 Substantivul-nr.sg./pl
 Articolul a/an,the
 Pronumele personal
 Adjectivul calificativ,posesiv sg,demonstrativ sg-“this”
 Numeralul cardinal(1-10)
 Verbul: to be (af,neg,int),to have(af,neg,int), can,structuri specifice-there is/there are.
 Adverbe de timp(now,every day)
 Prepozitii de loc-in, on, near, under, to
 Conjunctiile uzuale-and , but, or.
2.Lexic
 unitati lexicale (cuvinte,sintagme corespunzatoare realizarii functiilor comunicative)
ACTIVITĂЯI DE INVĂЯARE
9 exerciаii de identificare
9 exercitii de discriminare
9 exercitii de răspuns la comenzi, întrebari, formule de comunicare in societate
9 raspunsuri la intrebari
9 exercitii de tip adevarat/fals
9 exercitii de pronuntie
9 exercitii de repetare dupa model a unor cuvinte,propozitii
9 activitati in perechi(dialoguri simple)
9 memorarea unor poezii,cantece
9 recitare de poezii/ interpretare de cantece
9 jocuri didactice

B.3 Elemente de constructie a comunicarii

 A relata activitati(la prezent)
 A exprima ceea ce iti place si ceea ce nu iti place
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i computer
i tabla
i profesorul
i obiecte reale(realia):reviste,jucarii,carti,fructe,legume.
MODALITATI DE EVALUARE
i exercitii orale:-ascultă Юi execută
-ascultă Юi spune
i fise de genul:asculta Юi încercuieЮte/desenează
i răspunde la întrebarile profesorului
i dialoguri simple pe perechi
i jocuri didactice
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4.THE
NUMBERS-

What is your name?
My name is Lucy

3.
WHAT
IS Persoane
YOUR NAME?

Numerele de Pluralul substantivelor
la 1 la 5
poezie:

Vb”to be”

What is your name?
My name is..

ACTIVITĂğ
I
DE
ÎNVĂğARE
NVĂğARE
- repetare în
cor
-desen
úi
prezentare
- repetare în
cor
-cantec
20-24.09

13-17.09

SĂPT.

RESURSE

-A saluta
- repetare în 27.09-1.10
-a se prezenta cor
-a intreba
repetare
individuală
scurte
dialoguri
- cantec
-a identifica - repetare în 4-8.10
obiecte
cor

-salutul

CONTINUTURILE
INVATARIICONğINUTURILE ÎNVĂğĂRII
VOCAB.
ELEM.
DE FUNCğII
CONSTR.
Persoane
What is your name?
- saluturi
My name is...
-prezentare

2.
GOOD Persoane
MORNING
TEACHER

1.GREETINGS

UNITATEA
DE ÎNVĂğARE

An ܈colar 2021-2022

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ
OP܉IONAL LIMBA ENGLEZĂ(L1)
CHILDREN’S NURSERY RHYMES

Profesor: Mitache Cristina Anamaria
Aria curriculară: Limbă ܈i comunicare – limbi moderne
Disciplina de învă܊ământ: Comunicare în limba engleză

Jucarii
Fise

laptop

laptop

laptop

MATER.

activităĠi
frontale,

activităĠi
frontale,
individuale
úi
pe
perechi
activităĠi
frontale,
individuale

activităĠi
frontale úi
pe perechi

PROCED.

OBS.OBS.
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culorile

culorile

6.COLOURS
Song
A blue, blue sky

6. COLOURS

7.SEASONS
Anotimpurile
Poem
„The

Head,
shoulders,
knees,
toes,
fingers,
eyes,
mouth,
ears,arms,
legs,
body, hair

5.THE HUMAN
BODY
”Head, shoulders,
knees and toes”

“this is”
poezie:

Vb “to have got”

What is this?
This is a..
What colour is this?

Human body

„One, one, one,
I love the sun,
Two, two, two,
I love my mammy you,
Three, three, three,
Mammy love’s me
Four, four, four,
I love my mammy
more and more!”
5.ONE,ONE,ONE Numerele de Vb “to run”
PLEASE
CAT la 1 la 5
RUN

Poem „Numbers”

identificarea
obiectelor si
a
culorii
acestora
- asimilarea
vocabularului
tematic
- a identifica
imagini

in 1-4.11

- repetare în 8-12.11
cor
- cantec
- repetare în 15-19.11
cor

-Repetare
cor
-desenul

-a numara
- repetare în
-a
da cor
11-15.10
comenzi
repetare
individuală
-poezie
-A identifica - repetare în
18-22.10
partile
cor
corpului
repetare
individuală
-poezie

-a
vorbi repetare
despre
individuală
cantitate

Planse,
Exercitu

laptop
Creioane
colorate
planse
laptop

laptop
planse

planse

Planse
Flashcard

activităĠi
frontale,
individuale
activităĠi
frontale úi

activităĠi
individuale

activităĠi
frontale,
individuale

activităĠi
frontale,
individuale

individuale
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Anotimpul
iarna
CRACIUNU
L

Vocabular
tematic

Sufrageria
mobilier

11.THE HOUSE
“LITTLE
MOUSE”

12.LIVING
ROOM
...

What is this?
There is/there are

This is the …
This is…

I wish a…
There is ...
Adjectivele: big
small,young si old

- a-Ġi prezenta
membrii
familiei
- a descrie
persoane
- repetare în 22-26.11
cor
repetare
individuală
-cantec

repetare
individuală

- a identifica - repetare în 13-17.12
camerele unei cor
case
repetare
individuală
- poezie
A cere si ada - repetare în 10-14.01
informatii
cor
repetare
individuală
- ascultă úi

- repetare în 29.11-3.12
- a identifica cor
imagini
repetare
individuală
scurte
schimburi
verbale
- cantec
-a
exprima - repetare în 6-11.12
dorinte
cor
úi -a
descrie .
poezii,
persoane
cantece
de
craciun

„Spring is green,
Summer is bright,
Autumn is yellow,
Winter is white.”
Genitivul cu 's;
Adjectivele”young”,ol
d”,”big”,
“small”

Anotimpul
“this”si”these”
toamna
Fructe
si
legume
de
toamna

Membrii
familiei

10.
CHRISTMAS
CAROLS

8.MY
FAMILY
“ARE
YOU
SLEEPING”
Poem ,,Billy Billy,
tell me true”
9.AUTUMN
FRIUTS
AND
VEGETABLES
“THE FARMER
IN THE DELL”

seasons”

individuale

activităĠi
frontale,
individuale

Fise
de activităĠi
lucru
frontale,
Creioane
individuale
colorate

Fise
de activităĠi
lucru
frontale,
Creioane
individuale
colorate

laptop

Planse,fise activităĠi
Creioane
frontale,
colorate
individuale

creioane
activităĠi
colorate
frontale,
fise
de individuale
lucru

individual

30.11
Sf. Andrei
1.12-ziua
Romaniei
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clădiri

This/that

Animale
si Vb”to have”
pasari
domestice

16.ANIMALS
AND BIRDS
“OLD
MC.DONALD”

18.THE TOWN

Anotimpul
Vb”to be”
primavara
This is a…
Flori
de
primavara

15.SPRING
FLOWERS

I have a….

This is a/an…

gradina

14.THE GARDEN

17.MOTHER AND Membrii
FATHER
familiei

What is this?
Vb”to get up”

13.THE
Dormitorul
BEDROOM
mobilier
“I LIKE TO GET
UP
IN
THE
MORNING”

A descrie
diverse
cladiri

-a
exprima
dorinte
-a
descrie
persoane

14-18.02

7-11.02

31.01-4.02

24-28.01

17-21.01

- repetare în 21-25.02
cor
repetare

Exercitiu
individual
Desen
Predare
poezie

A
descrie Exercitiu
diverse
individual
lucruri
Desen
Predare
cantec

A
descrie Exercitiu
diverse
individual
lucruri
Desen

A
descrie Exercitiu
diverse
individual
lucruri
Desen

desenează
A cere si a da Exercitiu
informatii
individual
Desen
cantec

activităĠi
frontale,
individuale

activităĠi
frontale,
individuale

activităĠi
frontale,
individuale

activităĠi
frontale,
individuale

Fise
de activităĠi
lucru
frontale,
laptop
individuale

Fise
de
lucru
Computer
ul
Creioane
colorate
Fise
de
lucru
laptop
Creioane
colorate
Fise
de
lucru
laptop
Creioane
colorate
cantec
Exercitiu
individual
Predare
poezie

Fise
de activităĠi
lucru
frontale,
laptop
individuale
Creioane
colorate
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geometrice
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Imbracaminte

Săptămâna ܇coala Altfel
23.”MARY HAD Prieteni
A
LITTLE Animale
LAMB”

24.CLOTHES

He is /she is

Vb.”to be”

Vb”to have”

Trecutul vb”to have”

“vb to have”
he has/she has

Vocabular
Genitivul cu ‘s
specific zilei Vb “to be”
de Pasti
Obiceiuri
traditii

22.FRIENDS
Prieteni
“WE ARE ALL Animale
FRIENDS
TOGETHER”

21.EASTER

20.JOBS
meserii
Poem „I want to
be...”

19.GEOMETRIC
SHAPES
28.02-4.03

Exercitiu
individual
Predare
cantec

-a
descrie Exercitiu
persoane
individual
Predare
cantec
A
descrie Exercitiu
obiecte
individual
vestimentare

a
exprima
dorinte
-a
descrie
persoane

-a
exprima Exercitiu
dorinte
individual
-a
descrie
persoane

2-6.05
9-13.05

4-7.04

8-14.04
28.03-1.04

21-25.03

14-18.03

-a
descrie - repetare în 7-11.03
diverse
cor
meserii
repetare
individuală

A recunoaste Exercitiu
figurile
individual
geometrice
Si pe grupe

individuală

activităĠi
frontale,
individuale

activităĠi
frontale,
individuale

Exercitul
individual
Planse,

laptop

laptop

activităĠi
frontale,
individuale

activităĠi
frontale,
individuale

activităĠi
frontale,
individuale

Planse cu activităĠi
imagini
frontale,
specifice
individuale
zilei
de
Pasti

Creioane
colorate
Exercitii
Planse,
fise
Creioane
colorate
Planse,
fise
Creioane
colorate
Jetoane
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26.FINAL
REVISION

25.”CLAP YOUR Vocabular
HANDS”
tematic

imperativul
EVALUARE

EVALUARE

A
executa Predare
ordine
cantec

6-10.06 1317.06

23-26.05
30.05-3.06

16- 20.05

fise
Creioane
colorate
Exercitiu
individual
activităĠi
frontale
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ESENTIAL IN EDUCATIE, NR. 2, februarie, 2022
LICEUL TEHNOLOGIC „MIHAI VITEAZU” VULCAN

Prezentat de profesor Molnar Simona

Dotarea úcolii (clase spa܊ioase, distribuite în trei corpuri diferite) :

x 24

de cabinete / săli de clasă;

x3

laboratoare de fizică-chimie;

x4

ateliere úcoală;

x un

atelier croitorie în clădire nouă dotat cu 30 de ma܈ini de cusut de ultimă

genera܊ie;
x un
x2

atelier auto cu simulator ܈i ܈coală de ܈oferi;

cabinete de informatică, fiecare cu câte 30 de calculatoare legate în reĠea,

conectate la Internet;
xo

sală de EducaĠie fizică ܈i sport;

x bibliotecă
x un

cu depozit de carte úi Centru de Documentare ܈i Informare;

teren de sport în aer liber;

x sală

de festivităĠi cu aparatură audio-video ܈i pianină;

x mobilier

nou, mese ܈i scaune ergonomice pentru o pozi܊ie sănătoasă a

corpului;
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Adresa: Strada Nicolae Titulescu, nr.43
„ùcoala este o clădire între pereĠii căreia se află ziua de Mâine.”
„Întregul scop al educa܊iei este să transforme oglinzile în ferestre."
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„Profesorul este acela care face să crească două idei acolo unde există doar
una." Elbert Hubbard
Flyer realizat de: profesor Simona Molnar
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ACIUBOTĂRI܉EI DANIELA
ADĂMESCU CLAUDIA
ADELA STRIFLER
ADINA UNGUREANU
ADORJÁNI ÉVA
ADRIANA CIOBOTAR
ADRIANA-SANDU
AILINCĂI DANIELA TEOFANA
ALBESCU EMILIA-MIHAELA
ALBI ܇FLORINA
ALBULESCU CORNELIA
ALDEA DENISA
ALECU ANI܇OARA
ALEXA ELENA CRISTINA
ALEXANDRESCU ADRIANA LUMINI܉A
ALEXANDRU MIHAELA
ALEXE PETRU܉A
ALEXE-SONIA
ALIN IOAN CRE܉U
ANA BIANCA BADEA
ANA-MARIA GAVRILĂ
ANA-MARIA TICU
ANCA CĂLDĂRU܇
ANCA LAZARIC
ANCA POPESCU
ANDREEA MONICA ABRUDAN
ANDREESCU ELENA LOREDANA
ANDREI VIOLETA
ANDREIA GEORGIANA GHERGHESCU
ANDRIS CRISTINA-MICHEL
APETREI LUCIA-MIHAELA
ARDELEAN RAMONA IOANA
AROMÂNESEI CARMEN
AVRAM ELENA ALINA
BADEA IOLANDA
BALACI OTILIA
BALAN MIOARA
BĂLĂNICĂ DOINI܉A
BALINT ANDREEA IULIANA
BARBU MARCELA
BARTICEL MIRELA MIHAELA
BARTO ܇PAULA-KARINA
BERES ANDREA
BÎRA MIHAELA DIANA
BIRGIAN ROXANA-ACVILINA
BÎZNĂ TINA CLAUDIA
BOBOC SORINA LORELA

7
8
10
15
17
19
22
24
31
33
35
38
42
45
48
51
53
56
58
60
62
63
66
69
71
73
76
78
81
90
91
96
99
102
106
109
111
113
116
118
120
122
125
127
130
133
136

BOCU LUCICA
BOGHIU CĂTĂLINA IOANA
BOIANGIU-DIACONU VIORICA-LILIANA
MARCU ANA MARIA
BONTA ALEXANDRA LOREDANA
BORCEANU FLORENTINA
BRĂTIANU ANDREIA
BRICIU OLGU܉A
BUDESCU ANA GEANINA
BURUIANĂ GIANINA
BUSE DANA CRISTINA
BU܇U LILIANA
BUTA ܇DANIELA
CĂLIN MARIA
CANACHE MARIA
CĂPRARU EMANUELA MIHAELA
CĂPRICEANU RAMONA MARIA
CĂPRI܉Ă PARASCHIVA
CARABASU MANUELA
CARAGEA ANCA
CARANDA GHEORGHI܉A
CARMEN OANCA
CARTIS CORINA
CAZAMIR MIOARA-LUMINI܉A
CERCEL ANA MARIA
CHERESCU CARMEN-PROFIRA
CHIHAIA MARIA
CHIRAN NICOLETA
CHIRILĂ STELU܉A CLAUDIA
CIBU EUGENIA
CIFOR IONELA
CIFU VIORICA
CIOBĂNOIU ELENA
CIONCA OANA-ADRIANA
CIORCILĂ AURICA MIHAELA
CÎRLIGEA LIDIA VALENTINA
CÎRSTEA ALEXANDRINA ADELINA
CLAUDIA GEORGIANA COVASAN
CLOP ANA MARIANA
CODREA SIMONA CARMEN
COJOCARU LĂCRĂMIOARA
COMAN AURICA
CONDRUZ OANA MARIANA
CONSTANTIN ANDREEA MAGDALENA
CONSTANTINESCU ALINA ALEXANDRA
COSAC CĂTĂLINA
COSACU DORINEL

138
140
143
146
148
150
152
154
157
159
161
164
166
169
171
173
175
177
180
182
184
186
189
191
193
194
196
198
200
204
207
209
211
212
214
216
218
221
224
226
228
231
236
238
240
242
249

CO܇ARCĂ TEODORA MĂDĂLINA
COVRIG GABRIELA LOREDANA
CRE܉AN SIMONA GABRIELA
CREğU AIDA JULIETA
CRÎNGAùU DANIELA
CRISTE CRISTINA IOANA
CRISTESCU CARMEN
CUùNIR ANY MARIA
CU܉ULESCU VIOLETA ALINA
DACU CATALINA
DĂGĂU NICOLETA COSMINA
DAN DANIELA
DAVIDEL VIORICA
DEMINESCU JURCA VIOLETA
DENU܉A VIOLETA
DIACONESCU LOREDANA ELENA
DIACONU SIMONA
DOBÎRCIANU CĂTĂLINA
DRĂGOI DOINI܉A
DRAGO ܇MIRELA CAMELIA
DRĂGU ܉ELENA-RAMONA
DRAMBA NICUTA-MINODORA
DUMITRU CRISTINA VERONICA
ELENA GOGU
ENCULESCU ELENA RAMONA
EPURE NICOLETA
FANGLI GETA-ORESIA
FARAGAU LILIANA
FARCAù MARIANA CAMELIA
FARCA ܇VIORICA
FĂRCĂ܇ANU MIHAELA
FASIE MIRELA
FEIER MARIANA
FILIMON FLAVIA DIANA
FULOP CARMEN - ANETA
FÜLÖP RITA
FURCOI MĂDĂLINA ADNANA
FURNIGA IONELA
GÁLL MAGDALENA
GANA MARTA
GANAITE MIRELA
GAVRI ܇ANGELA
GERGELY ERIKA-MAGDOLNA
GHEORGHILA ܇CRISTINA
GHEORGHINA LILIANA BÎRLĂDEANU
GÎLĂ CATRINELA FELICIA
GINA BORDEA

252
254
255
256
258
260
262
264
269
271
273
275
277
279
283
285
287
290
293
295
297
299
300
302
305
308
310
312
314
316
318
321
323
325
328
330
332
335
337
340
342
344
347
349
351
353
355

GOLE CRISTINA MIHAELA
GURAN LILIANA GABRIELA
GU܇Ă TEODORA
GU ܉CORNELIA ELISABETA
HARCĂU LUMINI܉A ELENA
HERGHILIGIU SIMONA
HIREAN CLAUDIA
HOLCA ANDREEA
HORHOCEA ARABELA-LAURA
HRITIUC VALENTINA
IACOB SORINA DANIELA
IANCU IULIANA
IANCULOVICI SAVDIA
IENACHE MARIA
IENCIU COCA-DELY
IFRIM ܇TEFANA
ILIA ܇IRINA MIHAELA
IOLANDA SZTRELENCZUK
IONITA TATIANA
IORDACHE DANIELA
IOVANOVICI DELIA LUCIA
IRIMIA EUGENIA
IRIMIA GEORGIANA-DANIELA
ISEPCIUC MARIA
ISUF ܇TEFANIA-ADRIANA
IURIAN CRISTINA
IVAN ADINA
IVANCIU CONSTANTA CLAUDIA
IVĂNESCU CARMEN-IOLANDA
IVANOV VICTORI܉A
IVĂNU܇CĂ ELENA MANUELA
JIVILESCU CODRUğA ADELINA
JUCAN ANISIA ELENA
JURUBI܉Ă MIRELA
KIS JUDITH
LAVINIA-CORNELIA ROMÂNU
LAZA MIHAELA
LAZĂR LIVIU
LAZĂR RAMONA-ELENA
LAZARIC STEFAN
LIPCIUC BIANCA ROXANA
LOW DELIA SIMONA
LUNGEANU CERASELA
LUPU NICOLETA
LU܉Ă ANTONIE ADRIAN
MACOVEI CARMEN
MAGER ROXANA

357
359
361
363
365
368
372
376
377
379
381
383
387
390
392
394
396
398
406
409
411
414
418
420
423
425
428
430
433
435
438
440
442
444
446
449
452
455
457
460
462
465
467
469
472
474
476

MARIA MARILENA
MARIAN GINA MARIANA
MĂRICU ܉MĂRIOARA
MARINESCU CRISTINA FLORENTINA
MARINICA AMĂRIU܉EI
MATHE ILZE
MICLEA EMILIA
MICU MADALINA-MIHAELA
MIHAELA BOTU܇AN
MIHAELA MANOLACHE
MÎINEA CRISTINA
MILEA RAMONA ELENA
MISĂILĂ CONSTANTINA
MITRICĂ FLORIANA-CORNELIA
MITROI FLORENTINA NICOLETA
MLADIN ADRIANA
MOLDOVAN ELENA RODICA
MOLDOVAN IONELA
MOLDOVAN MIRELA
MOLDOVAN-VERNICA CLAUDIA DANIELA
MONICA DINU
MORTECIU ELENA
MOSESCU ANTOANELA EMANUELA
MUCĂLĂU LETIğIA
MUREA COSTEL-SILVIU
MUREA LENU܉A
MUREA MARIA
MUSTA܉Ă MARIANA
MUTUZAC ANCA NICOLETA
NAE IOANA
NAE-ANDREESCU SANDA
NĂSTASĂ NADIA-ALINA
NASTASE DANIELA MIHAELA
NASUI SIMONA
NEDELCU ANGELA
NEDELCU IONELA - MIHAELA
NEGRU MIHAELA
NENECIU RODICA
NICOLAE CRISTINA
NICOLAE GEORGETA
NISTOR CRISTINA
NU܉Ă OLIMPIA
OLARU CRISTINA ܇I NASUI SIMONA
OLEA TRAIANA MIORI܉A
OLOGU-NEAGOE OANA-ANDRADA
OLTEAN JULIANNA
OPREA ANDREEA ELENA

478
481
488
490
492
494
496
498
500
502
505
508
510
512
517
519
521
525
527
529
531
533
535
540
542
544
546
548
550
552
554
556
559
561
565
568
570
572
574
576
578
579
581
582
585
587
589

OPRI܇OR MĂRIU܉A ELENA
ORBU ROXANA-MADALINA
OUATU IONELA-MIHAELA
PACURAR GABRIELA
PALCEA ADINA LAURA
PALIEVICI GHEORGHE DIONISIE
PANĂ STELU܉A
PAPA MARIANA
PARASCHIV CAMELIA
PARASCHIV CORINA
PARASCHIV RADU CONSTANTINA ALINA
PARNICĂ MIHAELA
PĂTRĂùCOIU VOCHIğA ADRIANA
PAULIUC ANDREEA IOANA
PAUN CRISTINA MIHAELA
PAVĂL VLAD PAUL
PETACA DANIELA MARIA
PETRESCU GABRIELA
PETRESCU ZAMFIRA MARIA
PETRICEANU CECILIA
PETRICEANU LENUğA
PETRU ܉MIRELA
PIETRICEANU CECILIA
PÎRÎIANU LILIANA-DANIELA
PÎR܇E CAMELIA
PIRVULESCU CORNELIA
PITIGOI ELVIRA LAVINIA
POPA DANIELA
POPA JENI MARILENA
POPA LILIANA
POPA MINODORA FLORINA
POPA SIMONA
POPESCU ELENA
POPESCU RODICA MARIANA
POPOVICI ADINA
POPOVICI RALUCA - TEODORA
PORUMB MARIA
PRODANA MĂDĂLINA CRISTINA
PULBERE MIRELA
PU܇CA܇U GABRIELA
RAD AURORA. IONELA NU܇FELEAN
RADUCU GALERU
RĂDU ܉ELENA LUMINI܉A
RĂDU܉OIU AMIRA
RÂPANU SORINA-AURA
RAPCIUC MARIANA
RASU IULIA
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RIZESCU DANA MICSUNICA
ROBU FLORENTINA
RODICA BOLOG
ROSCA LAVINIA
RO܇IORU KARINA-GEORGETA
SAMSON CLAUDIA ANGELA
SANDU IULIANA
SANDU OTTILIA
SÂRB MARINELA LUCIA
SARCA-JUGARU LAVINIA
SCUTARU VIOLETA - LILIANA
SEIMEANU ANCA
SEVCIUC ANA-ADRIANA
SIMA ROXANA MIHAELA
SIMIN LIDIA NICOLETA
SIMIONESCU MARIA MIRABELA
BELCOTA-CERNATESCU CORNELIA ANISCA
POPA MARIANA GINA
SIMON CORINA
SIMON MIHAELA MONICA
SMIEDT ANCUTA
SMIEDT MIHAELA ELENA
܇ORTAN CRINA
SPATARU MIHAELA
STAN LIDIA
STAN MARIA-ALEXANDRA
STAN ROXANA
STANCIU COSETTE
STROE ILONA GABRIELA
TAMA ܇ANCU܉A CORNELIA
TANASĂ MONICA-LIU܉A
TANASE VALENTINA
TĂNĂSOIU MONICA-VASILA
܉ĂRU ܇MARIANA – ANDREEA
܉ENEA ELENA
TESCOVEANU MIHAELA
܉IBEA MARIA ELENA
TOMA ALINA
TOMESCU RAMONA-MARIETA
TOMICI MIHAELA CORINA
TONCU MARICELA-CERASELA
TRA܇CĂ DANIELA
TUDOR DANIELA
TUDORIE EMILIA CAMELIA
TUDOSE GEORGETA ANCA
܉UGLEA PETRINA
܉U܉UIANU CLAUDIA-ANDREEA
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VACU DOREL SEBASTIAN
VADUVA LUIZA ADELA
VANCEA ALINA
VASILE NICOLETA
VASILIEV ANCA-RALUCA
VEDINA ܇FLORICA-ELENA
VERESCU MARCU CARMEN
VICTORIA GHITA
VICTORIA IULIA PETRIN
VILCEANU ALINA
VIOLETA ZO܉
VIORICA DUMITRU
VIRGINIA MARIN. ALINA NICOLETA PANAIT
VISAN-STELIANA
VLĂDOIU CLAUDIA
VLADUTESCU GEORGETA
VLĂSCEANU DANIEL
VRÎNCEANU LUMINI܉A
VUC ADELA LAVINIA
VUG ADELA- ELEONORA
ZOTA ANDREEA GEORGIANA
CRISTUREAN MIHAELA ALEXANDRA
MITACHE CRISTINA ANAMARIA
MOLNAR SIMONA
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